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* Novos regist9os 

* Parcerias e apoio a eventos acadêmicos da Biomedicina

* Palest9as para g9aduandos e profissionais da área

* Encont9os com lideranças da categoria
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* Reuniões com prefeitos e secretários de saúde municipais

* Posse a delegados e criação de delegacia regional

* Presença em debates e fórGns da saúde

* ForBalecimento da profissão

* Otimização dos serIiços prestados aos inscritos

* Prestação de contas

* Planejamento para o exercício 2023 CRBM1
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28. Monitoramento Neurofisiológico  
Transoperatório
29. Gestão das Tecnologias de Saúde
30. Fisiologia do Esporte e da Prática do
      Exercício Físico
31. Práticas Integrativas e Complementares em
      Saúde (PICS)
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Dr. Dácio Eduardo Leandro Campos - Presidente do CRBM1

Editorial - Palavra do Presidente

Prepare-se para 2023! 

espedimo-nos de 2022 cientes do quão desafiador foi ano 
que se encerra. Especialmente para nós, profissionais 
dedicados a atuar pela saúde e o bem-estar da população. 

Se, por um lado, o avanço das pesquisas científicas, o 
desenvolvimento de vacinas, sua aplicação e medidas sanitárias nos 
países minimizaram os efeitos do Sars-CoV-2 e suas variantes, por outro 
sentimos o quão vulneráveis somos diante de um único vírus. Foram 
muitas vidas perdidas no mundo todo, e ainda são.

Em nosso cotidiano procuramos incentivar o estudo continuado do 
profissional biomédico, as pesquisas, o esforço da ciência, como forma 
de estarmos aptos a responder aos cenários desafiadores de saúde 
pública. E não me refiro somente à recente COVID-19, senão à ampla 
gama de agentes causadores de doenças, muitas delas responsáveis 
por mortes precoces.

Por outro lado, nos últimos anos vimos o crescimento das Práticas 
Integrativas e Complementares, felizmente já presentes no SUS em 
muitos municípios, e com ampla receptividade, promoção e 
investimento, exercendo papel fundamental na saúde tida em sua 
totalidade, no cuidado e na prevenção. E os biomédicos são parte 
importante deste conjunto de profissionais, com formação e seriedade 
no oferecimento destes serviços.

Muito vem sendo feito, especialmente com os recursos proporcionados 
pela tecnologia a serviço da saúde. E isso nos dá força para prosseguir 
com confiança em nosso trabalho, vislumbrando um cenário mais 
favorável para diagnóstico, tratamento e cura. Atuemos sempre pela 
prevenção e pelo cuidado integral. 

Com a virada do ano, os esforços deste Conselho e de seus membros 
concentram-se em assistir o biomédico em suas maiores necessidades 
para o exercício profissional. Investimos em orientação a fim de facilitar 
a inserção no mercado. Conjuntamente à Associação Paulista de 
Biomedicina - APBM, presidida pelo experiente dr. Edgar Garcez Júnior, 
assumimos o compromisso de incentivar e fortalecer a capacitação 
contínua, buscando nos antecipar às tendências e realidade do mercado 
mundial. Apoiamos eventos que resultem em reais chances de 
aprendizado, crescimento e novas oportunidades à categoria. E assim 
será de 2 a 4  de junho, período reservado para o I Congresso Regional 
de Biomedicina / VII Encontro Carioca de Biomedicina / I Congresso 
Regional de Saúde Estética. É o “Biomedicina in Rio”, um evento que já 
nasce com ampla expectativa e cercado dos mais competentes nomes.

D

… seguimos com seriedade 
e empenho em busca de 
maior visibilidade para a 
Biomedicina, percorrendo 
cidades, visitando 
autoridades, participando 
de eventos que recebem 
agentes públicos... Tudo 
com o objetivo de ampliar o 
espaço dedicado ao nosso 
profissional nos quadros do 
funcionalismo.
  

“

”

2  

Em paralelo, seguimos com seriedade e empenho em busca de maior 
visibilidade para a Biomedicina, percorrendo cidades, visitando 
autoridades, participando de eventos que recebem agentes públicos... 
Tudo com o objetivo de ampliar o espaço dedicado ao nosso 
profissional nos quadros do funcionalismo.

Sempre que convidado, nosso corpo diretivo, formado por conselheiros 
eleitos, está presente em debates e cerimônias que nos permitem 
apresentar as inúmeras faces da Biomedicina. 

Que 2023 nos traga a oportunidade de dar continuidade a essas ações e 
cumprir com maestria a nossa missão, pela excelência da atuação 
biomédica!

Boas festas!!

Saudações biomédicas!

EM 2023, O MAIOR EVENTO REGIONAL DA BIOMEDICINA

* A categoria reunida na cidade do Rio de Janeiro
* Participação dos principais nomes da profissão

* Aguarde! Em breve as inscrições estarão abertas!
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Dia do Biomédico é comemorado com ação social 
em São Paulo

20 de novembro - Dia do Biomédico 

om apoio do CRBM1, cerca de 200 pessoas foram atendidas no dia 20 de 
novembro, Dia do Biomédico, na comunidade Heliópolis (zona sul de São 
Paulo), durante a 16ª edição do projeto Biomedicina Ação Social.

Na ocasião, participaram como voluntários 50 graduandos de Biomedicina, 
sob a coordenação do conselheiro do CRBM1 dr. Durval Rodrigues.

Durante a manhã foram realizados testes de COVID-19, aferição da pressão arterial, 
sessão de auriculoterapia, teste de glicemia capilar para diabetes e assepsia facial, bem 
como a distribuição de preservativos masculinos e femininos. Em apoio à ação, os 
insumos para os exames foram ofertados pela Multi Saúde (@multisaude_br).

O projeto, bastante aguardado pelos jovens estudantes, beneficia populações de bairros 
carentes da capital paulista, que são atendidas gratuitamente. Em edições anteriores 
foram contemplados moradores de Cidade Ademar, Cambuci e Itaquera. A iniciativa é da 
Associação Paulista de Biomedicina (APBM).

C

RETROSPECTIVA

2022

nidos com o ideal de fortalecer a Biomedicina e cumprir a missão da autarquia de 
disciplinar e fiscalizar o exercício profissional do biomédico, orientando-os e em 
benefício da sociedade, inúmeras foram as ações da diretoria, conselheiros e 
colaboradores desenvolvidas ao longo do ano. 

Da fiscalização aos novos registros, parcerias estabelecidas e apoio a eventos acadêmicos da 
Biomedicina, palestras para graduandos e profissionais da área sobre temas atuais do cotidiano 
do exercício da profissão, encontros com lideranças da categoria, participação em congressos 
com gestores públicos, reuniões com prefeitos e secretários municipais nos estados na jurisdição, 
posse a delegados e criação de delegacia regional, presença em debates e fóruns da saúde, bem 
como destacados trabalhos que visam aperfeiçoar e otimizar os serviços prestados aos inscritos. 
Prestação de contas, planejamento para o ano vindouro... uma gama de serviços que, 
aprimorados a cada ano, beneficia os profissionais biomédicos.

O CRBM1 preza pela eficiência, ética, profissionalismo respeito e responsabilidade social. Esses 
são os valores defendidos a cada dia. Em sua política de qualidade, com rigor, a autarquia tem 
fortemente estabelecido padrões de fiscalização e orientação relacionada aos registros e às 
atividades regulamentadas do profissional biomédico.

Preza ainda pela aproximação contínua com a categoria, desde os ingressos na profissão, como 
forma de auxiliá-los no esclarecimento de dúvidas e no início do desenvolvimento da carreira. 

U

64º CEM - Congresso Estadual de Municípios 
Campos do Jordão - SP
28 a 30/03/2022

Dia do Biomédico: 16ª edição da Biomedicina Ação Social atende cerca de 200 
moradores de Heliópolis, na capital paulista

Capa   
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Capa   
RETROSPECTIVA

2022

XXIII Marcha a Brasília em Defesa dos 
Municípios

Brasília - DF  
25 a 28/4/2022

JPR 2022 - Jornada Paulista de Radiologia 
São Paulo - SP

28/4 a 1º/5/2022

Medical Fair Brasil  
São Paulo - SP
3 a 6/5/2022
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“A Nutrigenômica promete 
identificar os fatores que podem 

afetar a expressão gênica nos 
níveis de transcrições do DNA e, 

por meio disso, reduzir os riscos de 
doenças, ou até mesmo melhorar a 

resposta nas terapias utilizadas 
para tratar os indivíduos 

que possuem doenças crônicas.”

RETROSPECTIVA
2022

Capa   

Palestra ‘Microbiologia’
Universidade Paulista - UNIP 

Campus Vergueiro  
São Paulo - SP

1º/6/2022

I Simpósio de Biomedicina da 
Universidade Municipal de São 
Caetano do Sul - USCS
São Caetano do Sul - SP
11/6/2022

I Jornada de Biomedicina da
Baixada Santista 
Câmara Municipal 
Santos - SP
20 e 21/6/2022

Biomedicina Ação Social 
São Paulo - SP
25 e 26/6/2022

V Congresso Nacional de Clínicas de Vacinas 
São Paulo - SP
23 e 24/6/2022
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Capa   
RETROSPECTIVA

2022
XXXVI Congresso Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde
 Conasems

Campo Grande - MS
12 a 15/7/2022

I Encontro de Biomedicina de 
Ourinhos
Centro Universitário Unifio
Ourinhos - SP
10 e 11/8/2022

V Encontro de Biomedicina da Região 
Metropolitana de Sorocaba - EBRMS

Sorocaba - SP
13/8/2022

Parceria CRBM1 - APBM - UNISANTA
Universidade Santa Cecília
Santos - SP
7/6//2022

Homenagem a um dos precursores da 
Biomedicina, dr. Nilton Alves da Silva (ao centro) 
III Congresso de Biomedicina da Região Nordeste
Recife - PE
20 e 21/10/2022
Foto: Ricardo Trindade
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Pré-lançamento do XVII Congresso 

Brasileiro de Biomedicina / 
V Congresso Internacional de 
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e Internacional de Biomedicina 
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São Paulo - SP
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Abaixo, cerimônia de abertura do 
evento - Goiânia (GO)  
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I Encontro de Biomedicina da 
Universidade do Oeste Paulista - 

Unoeste
Presidente Prudente - SP

19 e 20/9/2022 

2º Encontro de Biomedicina 
do Noroeste Paulista 
Universidade Paulista - UNIP
São José do Rio Preto. SP
9 e 10/9/2022 
Fotos: Nilson José Teixeira de
Souza

25ª Jornada de Biomedicina
Universidade de Franca - UNIFRAN

Franca - SP
3 a 5/10/2022 

I Semana Cultural dos Cursos de Biológicas
Centro Universitário da Fundação Educacional de 
Barretos - UNIFEB
Barretos - SP 
3 a 7/10/2022

III Jornada Acadêmica de Biomedicina UNIVR
Centro Universitário do Vale do Ribeira
Registro - SP
4 a 6/10/2022

Semana Acadêmica Biofarma
Universidade de Marília - UNIMAR
Marília - SP
17 a 20/10/2022
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m final de semana no campo e mil reais. Não, isso não é o 
preço de uma vida, mas a quantia que desembolsei para 
passar dois dias no campo, em Monte Alegre do Sul, no 
interior de São Paulo. O preço me fez quase desistir 

algumas vezes, mas o valor do passeio não me deixou cair fora.

Talvez a frase acima tenha lhe deixado confuso ou confusa - preço, valor 
-, mas é aí justamente que eu quero chegar. No dicionário, preço e valor 
são utilizados como sinônimos. Porém, preço pode ser definido como 
uma quantia que se paga ou recebe por algo, e valor como a qualidade 
que faz algo ser importante para alguém.

Recentemente li um texto na internet que se encaixa muito bem aqui: 
entre colecionadores, determinado objeto pode ser comercializado por 
um preço bem elevado e fora da realidade de indivíduos não 
colecionadores, porém, isso está diretamente ligado ao valor ou às 
qualidades que são atribuídas ao produto por aquele grupo de pessoas.

A minha necessidade de contato com a terra, com a água, com as 
árvores e com os animais, por exemplo, me fez pagar um preço, que em 
outros lugares até poderia ser menor, mas não teria o mesmo valor para 
mim - o valor das coisas pode variar de pessoa para pessoa, portanto, é 
algo bem particular e abstrato.

E ainda que o valor percebido nas coisas seja dependente de vários 
fatores e possa ser bem particular, você há de convir comigo que a vida 
vale muito, não é? Você já parou para pensar sobre o valor da vida? Não 
sobre quanto custa para viver, mas sobre o preço de uma vida? Eu 
concluiria que o valor é altíssimo e o preço, incalculável.

O fato é que quando pensamos no valor de uma vida humana excluímos 
o valor de todas as outras formas de vida que existem no planeta. 
Maldade humana ou falta de conhecimento, senso de pertencimento e 
espírito coletivo da espécie humana para com as demais espécies desse 
planeta? Para você, o que vale mais: a vida de uma formiga ou a vida de 
um homem ou uma mulher?

Você pode até responder afirmativamente e sem hesitar “claro que a 
vida de um homem ou de uma mulher” e você não está errado. Porém, 
saiba que o amor e o respeito que possui para com os seus semelhantes 
deve ser o mesmo para com todas as formas de vida desse planeta. 
Parece óbvio, não é? Mas o óbvio precisa ser dito e ensinado.

Artigo

Prof. Dr. Éric Diego Barioni é biomédico, conselheiro e presidente da Comissão de Toxicologia do 
CRBM1, doutor em Ciências com área de concentração em Toxicologia e professor na 

Universidade de Sorocaba (Uniso)

O preço de uma vida

”

“ O fato é que quando 
pensamos no valor de uma 
vida humana excluímos o 
valor de todas as outras 
formas de vida que existem 
no planeta.   

U

Todas as vidas, independentemente da espécie animal ou vegetal, são 
valorosas, incalculáveis e devem ser respeitadas e preservadas por 
igual. Por que não ensinar isso às nossas crianças e adolescentes? 
Grande parte da espécie humana se distanciou de sua natureza, ergueu 
muros e construiu pontes, e passou a regulamentar as outras formas de 
vida e de existir.

Até quando? A evolução seria então o nosso mal? Eu penso que não. A 
irracionalidade do ser racional que decide, cria, evolui e ensina é o mal 
de nossa humanidade.

RETROSPECTIVA
2022

I Encontro Regional  de Biomedicina  
Centro Universitário Católico 

Salesiano Auxilium
Unisalesiano

Lins - SP
4 e 5/11/2022

IV Jornada Acadêmica de Biomedicina
Universidade Paulista - UNIP
Araçatuba - SP
17 e 18/11/2022

Palestra Dr. Dácio E. L. Campos
Faculdade Euclides da Cunha - FEUC 
São José do Rio Pardo - SP
7/11/2022
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Às segundas-feiras, sempre às 19h, a Associação Paulista de Biomedicina (APBM) realiza lives temáticas pelo 
canal no Instagram com a participação de profissionais biomédicos e demais convidados 

Biomédico, siga o CRBM1 
pelas redes sociais!

Fazemos parte do LinkedIn!

Artigo

Supermercados: contaminação de carrinhos e 
esteira rolante do caixa

Dr. Roberto Martins Figueiredo (“dr. Bactéria”) - Conselheiro Titular do CRBM1, diretor da 
Microbiotécnica, autor de livros e palestrante 

Carrinhos de supermercados 

á começa pelo material com que são confeccionados: 
armações geralmente de aço com dupla zincagem e 
tratamento antiferrugem e rodas de poliuretano. Estes 
carrinhos mantém contato com todo tipo de produto que 

poderia servir como transporte de microrganismos, como hortaliças, 
tubérculos, carnes, aves, peixes e seus sucos, restos de pães, biscoitos 
e doces. 

Tendo em vista a quantidade de carrinhos existentes nos supermer-
cados e a dificuldade da correta higienização - que deveria ser efetuada, 
pelo menos, com máquinas jateadoras, com água quente e 
desinfetantes próprios (ex. quaternários de amônio) -, em muitos casos 
encontramos restos de alimentos (como pedaços de hortaliças e de 
carnes, biscoitos e doces) que servem como atrativo para insetos, 
sobretudo baratas, principalmente a Blatella germânica, conhecida como 
baratinha de cozinha, alemãzinha, entre outros nomes, e moscas 
domésticas (Musca domestica), que atuam como transportadores 
mecânicos de agentes patogênicos (vírus, protozoários, bactérias, 
rickétsias e ovos de helmintos), mosquinhas das frutas (Drosophila spp) 
e moscas Chrysomya que podem transmitir parasitas intestinais, 
poliomielite e doenças entéricas.

Estes carrinhos entram em contato com alimentos, inclusive alguns 
desprotegidos,  como no caso de hortaliças e frutas, que podem 
transportar microrganismos para  a sua cozinha (e objetos e materiais 
em contato como pias, placas de corte, facas) sem falar de suas mãos, 
que têm que ser muito bem lavadas.

Carrinhos de supermercado são os objetos mais contaminados por 
bactérias entre os itens geralmente usados no dia a dia, mostrou uma 
pesquisa realizada na Coreia do Sul. A Comissão de Proteção ao 
Consumidor daquele país testou seis itens que são mais manuseados 
pelas pessoas e avaliou seu conteúdo de bactérias. 

Os carrinhos de supermercado foram os mais infectados, seguidos por 
mouses  usados em computadores de cyber café. Alças e ferros para as 
mãos em ônibus e maçanetas de banheiros apareceram depois. De 
acordo com a pesquisa, a lavagem das mãos elimina quase todas as 
bactérias. Finalizando o ranking dos mais contaminados, surgem botões 
de elevador e barras para se segurar em metrôs.

Esteiras rolantes dos caixas 

Geralmente, quando chegamos ao caixa com nosso carrinho repleto de 
compras, observamos a esteira de cor preta. A meu modo de ver deveria 
ter a cor branca, justamente para demonstrar quando necessitam de 
limpeza. Quantas vezes encontrei esteira toda molhada com líquidos 
que, por uma rápida análise, descobrimos serem provenientes de sucos 
de carnes, aves, peixes ou hortaliças! A recepcionista do caixa, muito 
solícita, pega um paninho (muitas vezes aquele paninho alaranjado mais 
conhecido como “pano de pó”, que geralmente já se encontra escuro, 
ou mesmo um pano chamado descartável que é reutilizado várias vezes). 
Algumas vezes ainda é usado álcool. Por mais ingênua que a pessoa 
seja, ela não vai imaginar que este procedimento vá eliminar 
contaminações provenientes dos produtos citados. Estas contamina-
ções, que podem ser desde microrganismos como bactérias, fungos, 
vírus e protozoários, como até por agrotóxicos, chegam até os produtos 
que estamos adquirindo fazendo com que transportemos estes 
contaminantes para nossas casas.

A limpeza adequada deveria seguir este procedimento após cada 
passagem de um cliente: aspersão na esteira  com solução desinfetante 
(por ex. quaternário de amônio a 200mg/l) - pode ser usado um destes 
pulverizadores para molhar plantas; passagem de papel absorvente 
descartável; e uso de luvas pelo funcionário do caixa.

Bom, os problemas foram apresentados e os métodos para resolver 
foram descritos, agora basta a boa vontade da aplicação.

Boa sorte nas suas compras!

J

Câmara Municipal de Marília (SP) homenageia o 
profissional biomédico

Delegado Regional no 
município, dr. Rodrigo Sebilhano 
Perenette também foi 
parabenizado

m sessão no dia 21 de novembro de 2022, a Câmara 
Municipal de Marília (SP) parabenizou o profissional 
biomédico pelo seu dia. Na ocasião, durante pronuncia-
mento, o vereador Marcos Rezende (presidente) congratulou 

também o dr. Rodrigo Sebilhano Perenette, conselheiro do CRBM1, pela 
atuação profissional e pelo reconhecimento obtido durante o XVII 
Congresso Brasileiro de Biomedicina, V Congresso Internacional de 
Biomedicina e I Congresso Brasileiro e Internacional de Biomedicina 
Estética, realizado em Goiânia (GO), no mês de junho. Dr. Perenette foi 
um dos profissionais homenageados como “Biomédico do Ano”. 

Por ocasião da homenagem durante a sessão, a Câmara Municipal de 
Marília concedeu ao profissional o Certificado de Congratulações.

“Um trabalho alicerçado em valores humanos, com muito estudo, 
seriedade e ética. Completando 22 anos de formado! Hoje, a nossa 
juventude é imediatista, acredita que tudo acontece rápido... No meu 
caso em especial, foi semeando um percurso virtuoso, sendo grato à 
família e a todos que participaram de alguma forma de minha jornada”, 
destaca dr. Perenette.

No dia 7 de outubro, em cerimônia de premiação realizada pelo CRBM1, 
em São Paulo, aos profissionais que não puderam comparecer ao 
Congresso, dr. Perenette foi novamente homenageado junto a colegas 
de profissão.

E

20 de novembro - Dia do Biomédico 

https://www.linkedin.com/in/crbm1
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foram descritos, agora basta a boa vontade da aplicação.

Boa sorte nas suas compras!

J

Câmara Municipal de Marília (SP) homenageia o 
profissional biomédico

Delegado Regional no 
município, dr. Rodrigo Sebilhano 
Perenette também foi 
parabenizado

m sessão no dia 21 de novembro de 2022, a Câmara 
Municipal de Marília (SP) parabenizou o profissional 
biomédico pelo seu dia. Na ocasião, durante pronuncia-
mento, o vereador Marcos Rezende (presidente) congratulou 

também o dr. Rodrigo Sebilhano Perenette, conselheiro do CRBM1, pela 
atuação profissional e pelo reconhecimento obtido durante o XVII 
Congresso Brasileiro de Biomedicina, V Congresso Internacional de 
Biomedicina e I Congresso Brasileiro e Internacional de Biomedicina 
Estética, realizado em Goiânia (GO), no mês de junho. Dr. Perenette foi 
um dos profissionais homenageados como “Biomédico do Ano”. 

Por ocasião da homenagem durante a sessão, a Câmara Municipal de 
Marília concedeu ao profissional o Certificado de Congratulações.

“Um trabalho alicerçado em valores humanos, com muito estudo, 
seriedade e ética. Completando 22 anos de formado! Hoje, a nossa 
juventude é imediatista, acredita que tudo acontece rápido... No meu 
caso em especial, foi semeando um percurso virtuoso, sendo grato à 
família e a todos que participaram de alguma forma de minha jornada”, 
destaca dr. Perenette.

No dia 7 de outubro, em cerimônia de premiação realizada pelo CRBM1, 
em São Paulo, aos profissionais que não puderam comparecer ao 
Congresso, dr. Perenette foi novamente homenageado junto a colegas 
de profissão.

E

20 de novembro - Dia do Biomédico 
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Sobre os limites da divulgação
O que diz o Código de Ética da profissão

CAPÍTULO V
Dos Limites para Propaganda, Publicidade e Anúncio da Atividade Biomédica.
Art.7º A atividade do profissional biomédico é de sua exclusiva 
responsabilidade
Art. 8º Considera-se propaganda, publicidade ou anúncio, qualquer 
divulgação relativa à atividade profissional oriunda ou promovida pelo 
profissional biomédico, independentemente do meio de divulgação.
I- A participação do profissional biomédico na divulgação de assuntos de seu 
âmbito profissional deve-se pautar pela prévia condição de conteúdo que 
apresente evidências científicas, visando primordialmente o esclarecimento e 
a educação da população, além do interesse público, vedada a 
autopromoção, a prática enganosa, abusiva ou em desacordo aos direitos do 
consumidor;
II- É obrigação do profissional biomédico observar os princípios éticos de 
sua profissão na publicidade, propaganda ou anúncio, em especial no campo 
dos procedimentos assistenciais;
III- O profissional biomédico, responsável legal/administrador e/ou 
Responsável Técnico por estabelecimento, de igual forma torna-se 
responsável pela publicidade, propaganda e/ou anúncio que a Pessoa 
Jurídica realizar.

Art. 9º Na propaganda, publicidade ou anúncio individual ou coletiva, deverão 
constar:
a) nome do biomédico, da pessoa jurídica e seus respectivos números de 
inscrições no
Conselho;
b) habilitações devidamente registradas;
c) títulos do profissional;
d) endereços e horários de trabalho;
Art. 10 O profissional biomédico poderá divulgar os títulos, cursos/
capacitações/atualizações que
participou, após sua inclusão na área de atuação.
§ 1º – O biomédico poderá utilizar mídia exterior e/ou mídia eletrônica, 
obedecendo a legislação pertinente. As mídias deverão obedecer às 
indicações constantes do artigo  9º e alíneas, ainda:
I – A divulgação de autorretratos (selfies) de biomédicos, acompanhados de 
usuário ou não, desde que com autorização prévia do usuário ou de seu 
representante legal, através de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 
TCLE;
II – Toda atividade passível de autorização do usuário deverá ser 
obrigatoriamente encaminhada ao respectivo conselho via digital, sob 
responsabilidade exclusiva do Responsável Técnico – RT;
III – Divulgação de imagens por biomédico responsável pela sua execução 
cientificamente comprovada, com autorização prévia do usuário ou de seu 
representante legal, através de TCLE;
IV – Publicar imagens e resultado final de procedimentos, salvo nos casos 
onde houver, além do TCLE para esse fim, os seguintes dizeres constantes na 
descrição ou legenda da peça publicitária: “Esta imagem não representa, em 
hipótese alguma, garantia de resultado. Cada ser humano tem características 
anatômicas e fisiológicas únicas”;
V – No caso de divulgação de imagens relativas aos procedimentos, 
conhecidos como “antes” e “depois” deverá constar legenda nas imagens 
contendo a seguinte informação autorizada em TCLE: divulgação autorizada 
pelo usuário”.
Art. 11 É vedado ao biomédico:
a) adulterar dados visando beneficiar-se individualmente ou a instituição/
estabelecimento que representa, assessora ou integra.
b) usar expressões que caracterizem ou garantam, prometam ou induzam a 

determinados resultados do procedimento, sem efetiva comprovação, bem 
como utilizar-se de expressões como “o (a) melhor”, “o (a) mais eficiente”, “o 
(a) único (a) capacitado (a)”, “resultado garantido” ou outras capazes de 
induzir o usuário ao erro, sensacionalismo, a autopromoção, a concorrência 
desleal, a mercantilização da Biomedicina ou a promessa de resultado;
Parágrafo
Único – São consideradas práticas de mercantilização indevida a divulgação 
de pacotes de serviços, promoções, ofertas, e/ou benefícios financeiros de 
qualquer natureza.
c) publicar imagens de usuários, salvo com prévia e expressa autorização do 
usuário ou de seu representante legal;
d) Expor o usuário como forma de divulgar técnica, método ou resultado não 
efetivamente comprovado cientificamente. Ressalvando a divulgação de 
imagens relativas à atividades biomédicas, desde que haja a autorização 
expressa do usuário ou de seu representante legal.
e) Utilizar-se de qualquer imagem que possa induzir a um resultado enganoso, 
levando o usuário
em erro.
f ) d i vu lgação de imagens que permi tam a iden t i ficação de 
equipamentos, instrumentais, materiais, substâncias e respectivas marcas 
visando autopromoção;
g) divulgação de vídeos e/ou imagens que demonstrem as técnicas de 
procedimentos para leigos com conteúdo relativo ao transcurso e/ou à 
realização das atividades, exceto em publicações científicas.
h) promover publicidade enganosa ou abusiva que afete ou prejudique a 
sociedade.
i) Ser conivente ou omisso às práticas lesivas ao usuário;
j) fazer afirmações e citações ou exibir tabelas e ilustrações relacionadas 
a informações que não tenham sido extraídas ou baseadas em publicações 
de órgãos e entidades oficiais, de uso tradicional reconhecido, de valor 
acadêmico com fundamento em literatura consolidada e/ou baseada em 
publicações ou evidências científicas;
k) adotar práticas contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes;
l) divulgar preços de serviços ou formas de pagamento para captação de 
usuário em desacordo aos direitos do consumidor e com o código de ética, 
ev i t ando ass im a mercan t i l i zação  e a concor rênc ia des lea l 
m) oferecer vantagem, ganho ou benefício financeiro a terceiro em retribuição 
ou troca de obtenção de serviço;
n) negar ao usuário ou seu responsável informação de qualidade, confiável e 
rastreável cientificamente dos procedimentos;
o) anunciar títulos acadêmicos que não possa comprovar ou habilitação e/ou 
especialidade para a qual não esteja qualificado;
p) publicar em seu nome trabalho científico do qual não tenha participado;
q) atribuir como de sua autoria exclusiva trabalho realizado por seus 
subordinados ou outros profissionais, mesmo quando executados sob sua 
orientação e supervisão;
r) utilizar-se, sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa, de 
informações, dados ou opiniões ainda não publicados ou divulgadas em 
veículo oficial;
s) apresentar e divulgar como originais quaisquer ideias descobertas ou 
ilustrações que na realidade não o sejam.

Extraído do Código de Ética do Profissional Biomédico 
Conselho Federal de Biomedicina

Resolução nº 330, de 5 de novembro de 2020
Fonte: CFBM (https://cfbm.gov.br/legislacao/codigo-de-etica/)

20 de novembro - Dia do Biomédico 

CFBM e conselhos regionais presenteiam profissionais 
com cursos gratuitos de capacitação da ENB

Inscrições até 31/12

or ocasião do Dia do Biomédico (20 de novembro), o 
Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) e os conselhos 
regionais ofertaram a toda a categoria 12 opções de cursos 
on-line de capacitação, totalmente gratuitos, da Escola 

Nacional de Biomedicina (ENB).  

A oferta foi estendida aos graduandos, como forma de contribuir com a 
formação  profissional.

P

Os interessados têm até o dia 31 de dezembro de 2022 para garantir a 
inscrição. É aceito um curso por CPF. 

Os cursos oferecidos são Auriculoterapia (carga horária: 40 horas), 
Cosmetologia (160 horas), Descomplicando a Biologia Molecular (60 
horas), Fisiologia do Esporte (60 horas), Gestão em Saúde aplicada ao 
esporte (60 horas), Gestão financeira de clínicas e laboratórios (30 
horas), Master em atendimento ao cliente em serviços de saúde (60 
horas), Mercado da Biomedicina Estética (20 horas), Ozonioterapia (60 
horas), Introdução à Perícia Forense (40 horas), Suplementação 
nutricional no esporte (60 horas) e Storytelling - Visão de negócios e 
desenvolvimento pessoal (32 horas).

 

Anuidade 2023 e taxas: boletos devem ser emitidos pelo site oficial 
do CRBM1

* A partir de 1º de janeiro, o profissional ou empresa inscrito no CRBM1 deve acessar o site da autarquia para adquirir o boleto 
para pagamento de taxas e a anuidade 2023. 

* O processo digital é simples - basta acessar o serviço de atendimento ‘Serviços online’ -, e visa facilitar a emissão dos 
boletos. 

* O sistema permite ao interessado gerar o boleto da anuidade vigente ou débitos não quitados.

* Os valores e condições de parcelamento disponíveis podem ser conhecidos no site oficial da autarquia. 
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Sobre os limites da divulgação
O que diz o Código de Ética da profissão

CAPÍTULO V
Dos Limites para Propaganda, Publicidade e Anúncio da Atividade Biomédica.
Art.7º A atividade do profissional biomédico é de sua exclusiva 
responsabilidade
Art. 8º Considera-se propaganda, publicidade ou anúncio, qualquer 
divulgação relativa à atividade profissional oriunda ou promovida pelo 
profissional biomédico, independentemente do meio de divulgação.
I- A participação do profissional biomédico na divulgação de assuntos de seu 
âmbito profissional deve-se pautar pela prévia condição de conteúdo que 
apresente evidências científicas, visando primordialmente o esclarecimento e 
a educação da população, além do interesse público, vedada a 
autopromoção, a prática enganosa, abusiva ou em desacordo aos direitos do 
consumidor;
II- É obrigação do profissional biomédico observar os princípios éticos de 
sua profissão na publicidade, propaganda ou anúncio, em especial no campo 
dos procedimentos assistenciais;
III- O profissional biomédico, responsável legal/administrador e/ou 
Responsável Técnico por estabelecimento, de igual forma torna-se 
responsável pela publicidade, propaganda e/ou anúncio que a Pessoa 
Jurídica realizar.

Art. 9º Na propaganda, publicidade ou anúncio individual ou coletiva, deverão 
constar:
a) nome do biomédico, da pessoa jurídica e seus respectivos números de 
inscrições no
Conselho;
b) habilitações devidamente registradas;
c) títulos do profissional;
d) endereços e horários de trabalho;
Art. 10 O profissional biomédico poderá divulgar os títulos, cursos/
capacitações/atualizações que
participou, após sua inclusão na área de atuação.
§ 1º – O biomédico poderá utilizar mídia exterior e/ou mídia eletrônica, 
obedecendo a legislação pertinente. As mídias deverão obedecer às 
indicações constantes do artigo  9º e alíneas, ainda:
I – A divulgação de autorretratos (selfies) de biomédicos, acompanhados de 
usuário ou não, desde que com autorização prévia do usuário ou de seu 
representante legal, através de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – 
TCLE;
II – Toda atividade passível de autorização do usuário deverá ser 
obrigatoriamente encaminhada ao respectivo conselho via digital, sob 
responsabilidade exclusiva do Responsável Técnico – RT;
III – Divulgação de imagens por biomédico responsável pela sua execução 
cientificamente comprovada, com autorização prévia do usuário ou de seu 
representante legal, através de TCLE;
IV – Publicar imagens e resultado final de procedimentos, salvo nos casos 
onde houver, além do TCLE para esse fim, os seguintes dizeres constantes na 
descrição ou legenda da peça publicitária: “Esta imagem não representa, em 
hipótese alguma, garantia de resultado. Cada ser humano tem características 
anatômicas e fisiológicas únicas”;
V – No caso de divulgação de imagens relativas aos procedimentos, 
conhecidos como “antes” e “depois” deverá constar legenda nas imagens 
contendo a seguinte informação autorizada em TCLE: divulgação autorizada 
pelo usuário”.
Art. 11 É vedado ao biomédico:
a) adulterar dados visando beneficiar-se individualmente ou a instituição/
estabelecimento que representa, assessora ou integra.
b) usar expressões que caracterizem ou garantam, prometam ou induzam a 

determinados resultados do procedimento, sem efetiva comprovação, bem 
como utilizar-se de expressões como “o (a) melhor”, “o (a) mais eficiente”, “o 
(a) único (a) capacitado (a)”, “resultado garantido” ou outras capazes de 
induzir o usuário ao erro, sensacionalismo, a autopromoção, a concorrência 
desleal, a mercantilização da Biomedicina ou a promessa de resultado;
Parágrafo
Único – São consideradas práticas de mercantilização indevida a divulgação 
de pacotes de serviços, promoções, ofertas, e/ou benefícios financeiros de 
qualquer natureza.
c) publicar imagens de usuários, salvo com prévia e expressa autorização do 
usuário ou de seu representante legal;
d) Expor o usuário como forma de divulgar técnica, método ou resultado não 
efetivamente comprovado cientificamente. Ressalvando a divulgação de 
imagens relativas à atividades biomédicas, desde que haja a autorização 
expressa do usuário ou de seu representante legal.
e) Utilizar-se de qualquer imagem que possa induzir a um resultado enganoso, 
levando o usuário
em erro.
f ) d i vu lgação de imagens que permi tam a iden t i ficação de 
equipamentos, instrumentais, materiais, substâncias e respectivas marcas 
visando autopromoção;
g) divulgação de vídeos e/ou imagens que demonstrem as técnicas de 
procedimentos para leigos com conteúdo relativo ao transcurso e/ou à 
realização das atividades, exceto em publicações científicas.
h) promover publicidade enganosa ou abusiva que afete ou prejudique a 
sociedade.
i) Ser conivente ou omisso às práticas lesivas ao usuário;
j) fazer afirmações e citações ou exibir tabelas e ilustrações relacionadas 
a informações que não tenham sido extraídas ou baseadas em publicações 
de órgãos e entidades oficiais, de uso tradicional reconhecido, de valor 
acadêmico com fundamento em literatura consolidada e/ou baseada em 
publicações ou evidências científicas;
k) adotar práticas contrárias à lei, à ordem pública ou aos bons costumes;
l) divulgar preços de serviços ou formas de pagamento para captação de 
usuário em desacordo aos direitos do consumidor e com o código de ética, 
ev i t ando ass im a mercan t i l i zação  e a concor rênc ia des lea l 
m) oferecer vantagem, ganho ou benefício financeiro a terceiro em retribuição 
ou troca de obtenção de serviço;
n) negar ao usuário ou seu responsável informação de qualidade, confiável e 
rastreável cientificamente dos procedimentos;
o) anunciar títulos acadêmicos que não possa comprovar ou habilitação e/ou 
especialidade para a qual não esteja qualificado;
p) publicar em seu nome trabalho científico do qual não tenha participado;
q) atribuir como de sua autoria exclusiva trabalho realizado por seus 
subordinados ou outros profissionais, mesmo quando executados sob sua 
orientação e supervisão;
r) utilizar-se, sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa, de 
informações, dados ou opiniões ainda não publicados ou divulgadas em 
veículo oficial;
s) apresentar e divulgar como originais quaisquer ideias descobertas ou 
ilustrações que na realidade não o sejam.

Extraído do Código de Ética do Profissional Biomédico 
Conselho Federal de Biomedicina

Resolução nº 330, de 5 de novembro de 2020
Fonte: CFBM (https://cfbm.gov.br/legislacao/codigo-de-etica/)

20 de novembro - Dia do Biomédico 

CFBM e conselhos regionais presenteiam profissionais 
com cursos gratuitos de capacitação da ENB

Inscrições até 31/12

or ocasião do Dia do Biomédico (20 de novembro), o 
Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) e os conselhos 
regionais ofertaram a toda a categoria 12 opções de cursos 
on-line de capacitação, totalmente gratuitos, da Escola 

Nacional de Biomedicina (ENB).  

A oferta foi estendida aos graduandos, como forma de contribuir com a 
formação  profissional.

P

Os interessados têm até o dia 31 de dezembro de 2022 para garantir a 
inscrição. É aceito um curso por CPF. 

Os cursos oferecidos são Auriculoterapia (carga horária: 40 horas), 
Cosmetologia (160 horas), Descomplicando a Biologia Molecular (60 
horas), Fisiologia do Esporte (60 horas), Gestão em Saúde aplicada ao 
esporte (60 horas), Gestão financeira de clínicas e laboratórios (30 
horas), Master em atendimento ao cliente em serviços de saúde (60 
horas), Mercado da Biomedicina Estética (20 horas), Ozonioterapia (60 
horas), Introdução à Perícia Forense (40 horas), Suplementação 
nutricional no esporte (60 horas) e Storytelling - Visão de negócios e 
desenvolvimento pessoal (32 horas).

 

Anuidade 2023 e taxas: boletos devem ser emitidos pelo site oficial 
do CRBM1

* A partir de 1º de janeiro, o profissional ou empresa inscrito no CRBM1 deve acessar o site da autarquia para adquirir o boleto 
para pagamento de taxas e a anuidade 2023. 

* O processo digital é simples - basta acessar o serviço de atendimento ‘Serviços online’ -, e visa facilitar a emissão dos 
boletos. 

* O sistema permite ao interessado gerar o boleto da anuidade vigente ou débitos não quitados.

* Os valores e condições de parcelamento disponíveis podem ser conhecidos no site oficial da autarquia. 

CO
M

U
N

IC
A

D
O

https://crbm1.gov.br/anuidade-2023-boletos-somente-atraves-dos-servicos-online/
https://ead.academiadebiomedicina.com.br/user/newuser.php?id
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Artigo

Seccionais e Delegacias Regionais 
do CRBM1

Delegacia Regional da Região do ABCD
Delegada Titular: Dra. Adriana de Brito - CRBM1 12.882

USCS/Gestão de Biomedicina
R. Santo Antônio, 50 - 2º andar - B. Centro -  São Caetano do Sul - SP - CEP 09521-160
Tel.: (11) 4239-3217 
delegaciaabcd@crbm1.gov.br

Delegacia Regional da Região Metropolitana de Campinas - SP
Delegado Titular: Dr. Alexandre Veronez - CRBM1 15.403
Subdelegada: Dra. Camila Goulart Clecêncio - CRBM1 - 27.545

Av. Joaquim Alves Correa, 4306 - Valinhos - SP - CEP 13277-055
Tels.: (19) 99364-9312 - Dr. Alexandre / (19) 991925374 - Dra. Camila
delegaciacampinas@crbm1.gov.br

* Atendimento com horário agendado

Delegacia Regional de Americana - SP
Delegado Titular: Dr. Marcelo Dias Ferreira Neves - CRBM1 7.005

Faculdade de Americana
Av. Joaquim Boer, 733  - Jardim Luciene - Americana - SP - CEP 13477-360 
Tel.: (19) 99149-9955
delegaciaamericana@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Araraquara - SP
Delegado Titular: Dr. Orivaldo Pereira Ramos - CRBM1 3.158

R. Voluntários da Pátria, 1309 - Araraquara - SP - CEP 14801-320 
Tel.: (16) 3301-7146
delegaciaararaquara@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Araras - SP
Delegado Titular: Dr. Carlos Roberto Escrivão Grignoli - CRBM1 5.541

Faculdade de Ciências Biológicas de Araras
Av. Maximiliano Baruto, 500 - Araras - SP - CEP 13607-339 

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

SP
Tel.: (19) 3543-1443
delegaciaararas@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Botucatu - SP
Delegado Titular: Dr. Wellerson Rodrigo Scarano - CRBM1 6.959
Subdelegada: Dra. Denise Salioni da Silva - CRBM1 15.087

Departamento de Biologia Estrutural e Funcional, Instituto de Biociência - UNESP
R. Prof. Dr. Antônio Celso Wagner Zanin, 250 - Botucatu - SP - CEP 18618-689
Tels.:  (14) 3880-0475 / (14) 99788-3557
delegaciabotucatu@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Bragança Paulista - SP
Delegado Titular: Dr. Rafael Martins de Oliveira - CRBM1 10.068

Av. São Francisco de Assis, 218 - Jd. São José - Bragança Paulista - SP -  CEP 12916-900
Tel.: (11) 2454-8257 / Fax.: (11) 4034-1825
delegaciabragancapaulista@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Catanduva - SP
Delegado Titular: Dr. Daniel Henrique Gonçalves - CRBM1 27.177

R. Aquidauana, 273 - Jd. Sales - Catanduva - SP - CEP 15804-310
Tel.: (16) 98175-5048 
delegaciacatanduva@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Descalvado e São Carlos - SP
Delegado Titular: Dra. Lilian Roberta Reschini - CRBM1 7.566

Tel.: (19) 99784-1510 - Dra. Lilian
delegaciadescalvadosaocarlos@crbm1.gov.br

Delegacia Regional de Fernandópolis - SP
Delegada Titular: Dra. Daiane Fernanda Pereira Mastrocola - CRBM1 10.153
Delegada Auxiliar: Dra. Nayara Gomes Felix da Silva - CRBM1 12.550

Av. Teotônio Vilela, s/nº - Campus Universitário - Fernandópolis - SP - CEP 15600-000

19° Congresso Mundial de Medicina Tradicional 
Chinesa

oi realizado entre os dias 26 e 27 de novembro deste ano, em 
São Paulo, o 19º Congresso Mundial de Medicina Tradicional 
Chinesa. 

O Congresso, organizado pela Federação Mundial de 
Sociedades de Medicina Chinesa desde 2004, é o maior evento 
acadêmico da Medicina Tradicional Chinesa (MTC) em todo o mundo, 
tendo sido realizado em vários países, como China, França, Canadá, 
Cingapura, Macau, Austrália, Holanda, Reino Unido, Malásia, Estados 
Unidos, Rússia, Espanha, Nova Zelândia, Tailândia, Itália e Hungria. E 
pela primeira vez na América do Sul, sendo São Paulo agraciado por 
este tradicional evento.

Neste Congresso, houve a participação de especialistas em medicina 
chinesa, acadêmicos, representantes do governo e empresários de todo 
o mundo que compartilharam suas pesquisas teóricas, experiências 
clínicas, inovações na MTC e criações.

Este evento contou com profissionais palestrantes de vários países, com 
palestras presenciais e on-line. 

F

Foram abordados tópicos bem diversificados, como: 

- Pesquisa sobre teoria básica da Medicina Tradicional Chinesa;

- Prática Clínica da Medicina Tradicional Chinesa: Inovação e progresso 
dos métodos de pesquisa clínica, pesquisa sobre o sistema de avaliação 
da eficácia clínica, experiência clínica dos mestres da MTC, experiência 
e promoção de técnicas terapêuticas especiais; pesquisa sobre 
cuidados de saúde e tratamento de pré-doença, dentre outros;

- Pesquisa e Prática de Acupuntura e Tui-Na: Uso conjunto da 
Acupuntura e Fitoterapêutico, experiência clínica de técnicas especiais 
de acupuntura, características e vantagens do uso de acupuntura no 
tratamento de doenças regionais, etc;

- Pesquisa de fórmulas magistrais da Medicina Chinesa: Pesquisa da 
Prescrição de fórmulas e decocção da Medicina Chinesa (zhong yao 
fang ji), combinação dos fitoterapêuticos no uso clínico, aplicação 
prática e pesquisa de fórmulas da medicina chinesa, etc;

- Pesquisa na integração da Medicina Chinesa e Medicina Ocidental: 
inovação teórica, progressos mais recentes, inovação prática, resumo da 
experiência; 

- Herança e desenvolvimento das técnicas das diferentes linhagens na 
Medicina Tradicional Chinesa;

- Pesquisa sobre padronização internacional e informatização da 
Medicina Tradicional Chinesa; 

- O desenvolvimento e a legislação da MTC em vários países do mundo, 
as tendências da educação da MTC em vários países, o status do 
sistema educacional e a pesquisa científica;

- A proteção da cultura da Medicina Tradicional Chinesa e do patrimônio 
cultural imaterial;

- Pesquisa sobre o comércio internacional de materiais medicinais 
autênticos e animais e plantas medicinais ameaçados de extinção;

- Desenvolvimento e pesquisa da medicina étnica;

- Pesquisa teórica e prática e troca de experiências do comércio de 
serviços de Medicina Tradicional Chinesa;

- A Medicina Chinesa no combate a epidemias. 

Fontes consultadas:
https://www.azymec.com.br/19-congresso-mundial-de-medicina-tradicional-

chinesa/
https://basemtc.com.br

Dr. Maury Massani Tanji é conselheiro e membro da Comissão de Acupuntura do CRBM1
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Aparecida Zocateli (Gerente Institucional)

Comissão de Imprensa: dr. Dácio Eduardo Leandro Campos, dr. Durval 
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Martins Figueiredo

Produção
EMF Herrerias - Serviços de Comunicação e Imprensa
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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 Ourinhos - SP
Delegado Titular: Dr. Luciano Lobo Gatti - CRBM1 17.128

Centro Universitário de Ourinhos - Coordenação Biomedicina 
Rodovia BR-153, km 338 s/n - Água do Cateto - Ourinhos - SP - CEP 19909-100
Tel.: (14) 98232-0413

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

ES

RJ

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

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: Dr. Luís Fernando Benítez Macorini - CRBM1 21.259
delegaciadourados@crbm1.gov.br

Seccional do Estado de Mato Grosso do Sul - MS
Delegado Titular: Dr. Maicon Matos Leitão - CRBM1 27.780
Subdelegada: Dra. Lígia Maria Mendes Martins de Moura - CRBM1 39.617

Rua da Paz, 129 - Sala 112 - Edifício Trade Center - Centro - Campo Grande - MS - CEP 
79002-190
Tels.: (67) 3253-4548 / (67) 99617-6585 - Dr. Maicon Leitão / (67) 99214-9132 - Dra. Lígia 
de Moura
seccionalcampograndems@crbm1.gov.br

* Atendimento presencial somente com agendamento pelo site

MS
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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

ES

RJ

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

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: Dr. Luís Fernando Benítez Macorini - CRBM1 21.259
delegaciadourados@crbm1.gov.br

Seccional do Estado de Mato Grosso do Sul - MS
Delegado Titular: Dr. Maicon Matos Leitão - CRBM1 27.780
Subdelegada: Dra. Lígia Maria Mendes Martins de Moura - CRBM1 39.617

Rua da Paz, 129 - Sala 112 - Edifício Trade Center - Centro - Campo Grande - MS - CEP 
79002-190
Tels.: (67) 3253-4548 / (67) 99617-6585 - Dr. Maicon Leitão / (67) 99214-9132 - Dra. Lígia 
de Moura
seccionalcampograndems@crbm1.gov.br

* Atendimento presencial somente com agendamento pelo site

MS

https://crbm1.gov.br/
https://open.spotify.com/show/0xVZjchyMK7e1eGhjTWTdC?si=KWM73lxaQjS_4F5Q44t31A&dl_branch=1&nd=1
https://www.instagram.com/crbm1oficial/
https://www.facebook.com/crbm1regiao
https://twitter.com/CRBM_1
https://www.youtube.com/channel/UCI1cpDW4kVjT2AMk5gk0XyQ
https://www.linkedin.com/in/crbm1
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CRBM4
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CRBM1

CRBM6

CRBM5

Jurisdição dos Conselhos Regionais de Biomedicina 

Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) 

https://cfbm.gov.br/
https://crbm1.gov.br/
https://crbm2.gov.br/
https://www.crbm3.gov.br/
http://portal.crbm4.org.br/
https://crbm5.gov.br/
https://crbm6.gov.br/



