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RESUMO

O biomédico especializado em imunologia, é responsável pelo

estudo do mecanismo de proteção do organismo contra doenças

infecciosas causadas por algum microrganismo.

No processo de estudo para novas vacinas, o biomédico é

extremamente importante; junto a uma equipe, o profissional faz

todo um estudo sobre a doença em questão, para entender suas

causas, como o corpo reage em contato com a doença e a

produção de anticorpos, até se chegar a uma vacina para o

tratamento e prevenção da doença estudada. Por exemplo o

estudo feito para a produção das vacinas para o covid-19, foi

preciso um tempo para se ter conhecimento do vírus, e quem faz

esse processo é o imunologista.

Muitos se perguntaram de por quê demorou tanto para sair as

novas vacinas e a resposta é a seguinte: existem diversas fases

no processo para se desenvolver vacinas, tais como:

Sendo assim, é nítida a importância do biomédico imunologista

na saúde da população e obviamente, quando se tem tempo para

a produção das vacinas, é mais fácil, apesar de que é necessária a

preparação e agilidade para lidar com a produção e estudos em

um cenário pandêmico como o atual e os já ocorridos

anteriormente.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho foi descrever o profissional biomédico

dentro da sua área de atuação por meio de uma pesquisa

exploratória sobre o tema. Através de informações contidas em

artigos e sites foi possível adquirir embasamento teórico sobre a

imunologia e o papel do biomédico neste local de atuação

profissional, assim como os métodos para o exercício da profissão

neste âmbito

JUSTIFICATIVA

Este trabalho aborda o papel do biomédico e suas diversas habilitações e

áreas de atuação que se pode exercer através da graduação. Por meio das

informações contidas em artigos e sites, foi possível adquirir embasamento

teórico sobre diversas habilitações do profissional, tendo como algumas das

escolhas as seguintes áreas: acupuntura, patologia clínica, biomedicina estética,

histotecnologia clínica. Dentre essas áreas a escolhida para maior descrição foi

a habilitação em imunologia, abrangendo a especialização no

desenvolvimento de vacinas

METODOLOGIA

Através de uma pesquisa bibliográfica, valer-se desse procedimento

racional e ordenado para explorar o tema abordado, suas diretrizes, seu

histórico e sua fundamentação. E por meio disso, emitir sob caráter qualitativo a

real importância do profissional biomédico habilitado na imunologia e quantificar

os dados atuais e as projeções sobre o tema.

BIOMÉDICO

IMUNOLOGIA

A imunologia é uma das áreas das ciências biomédicas responsável por

estudar os aspectos do sistema imune em todos os organismos. A especialidade

lida com o funcionamento fisiológico e desordens do sistema imunológico,

assim como doenças autoimunes, imunodeficiências, rejeição de transplantes,

permitindo a essa área aplicações em diversos campos da ciência.

• 1908- Os estudos sobre a imunologia foram impulsionados através do biólogo

e anatomista Russo IIya IIyich Mechnikov.

• A partir dos trabalhos do biólogo russo essa área da ciências evolui de forma

constante, tornando-se tão relevante que graças a ela as vacinas puderam

ser desenvolvidas, assim como doenças alérgicas e autoimunes puderam ser

compreendidas.

• De acordo com a SBI em 2018 a Imunologia Brasileira ocupava 11º lugar na

pesquisa mundial em imunologia.

BIOMÉDICO IMUNOLOGISTA

.

.

De acordo com o Instituto de Capacitação e Especialização Equilibra o

salário do profissional biomédico imunologista está muito relacionado com

seu campo de atuação e instituição de trabalho, podendo variar

significativamente dependendo dele. Ainda de acordo com o Instituto o valor

ainda pode aumentar caso o profissional tenha no mínimo um doutorado e

atue na área de pesquisa de grandes centros.

O PROFISSIONAL BIOMÉDICO E AS VACINAS 

As vacinas têm por função estimular as defesas do corpo contra

microrganismo, por meio da produção de anticorpos.

O processo de vacinação tem forte impacto na saúde pública, sendo o

método mais eficaz para prevenção de doenças infectocontagiosas.

A habilitação do biomédico imunologista permite ao profissional trabalhar

desde o processo de pesquisa, desenvolvimento e validação de novas

vacinas até a atuação deste como responsável técnico de serviços que

realizam vacinação humana.

Em 2020 o Conselho Federal de Biomédica(CFBM) através da

Normativa01/2020 estabeleceu que o biomédico imunologista, registrado

no CRB pode assumir a responsabilidade técnica de serviços que realizam

vacinação humana, obedecendo a Resolução da Diretoria Colegiada 9

RDC) nº197 da Anvisa. Essa resolução permite a ampliação do trabalho do

biomédico imunologista no processo de vacinação, para além do seu

desenvolvimento ( CRBM5, 2019 e 2020).

Frente aos seguintes dados fica claro a importância do biomédico

imunologista no processo de vacinação, desde as fases do processo de

desenvolvimento até como seus papel esclarecedor sobre as vacinas, onde

atuando na saúde pública exerce papel fundamental como educador e

propagador científico.
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Fase pré-clínica: envolve experimentos laboratoriais, em células e em

animais, nessa fase são reprovados aproximadamente 90% dos

compostos propostos.

Fase 1: pequenos grupos de humanos são submetidos a testes,

grupos com cerca de 20 a 100 indivíduos são analisados e nessa fase se

permite conhecer os efeitos colaterais e então cerca de 70% dos

compostos aprovados na fase anterior, são reprovados nessa.

Fase 2: nessa fase os grupos de pessoas aumentam de 100 a

300 pessoas, para que possa ser verificada a eficácia e efeitos colaterais

da vacina.

Fase 3: última fase dos testes clínicos e a vacina é testada em

grupos de 300 a 3 mil pessoas e de 10 compostos que chagam até a fase

3, cerca de 7 são reprovados.

Fase 4: depois de já liberadas as vacinas, ocorre um

acompanhamento de grupos que recebem as doses para verificar se a

vacina está tendo a eficácia desejada.

A Segunda Guerra Mundial possibilitou o paradoxo entre a destruição 

e o desenvolvimento. Diante do cenário catastrófico pós-guerra, surgiu 

a possibilidade de desenvolvimento e aplicação de novas ciências 

para, dessa vez, o bem da humanidade. É após o fim dessa guerra que 

a possibilidade da junção entre a biologia e a medicina abre o palco 

para o desenvolvimento da biomedicina. (BARAHONA, 2019)
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1950 no Brasil -Professores Leal Prado de Carvalho e Ribeiro do Vale se juntam 

à Escola de Medicina Paulista, o Instituto Butantan e o Instituto Biológico que se 

vislumbra o início da formação do curso de Biomedicina no Brasil. 

A priori o curso de teria como principal objetivo a formação de profissionais para 

aturarem como docentes em matérias básicas e iniciais para os cursos de 

medicina e odontologia, além de aturarem nas áreas de pesquisa e análises 

científicas. (CFBM, 2020)
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O profissional biomédico para seguir na área de imunologia, deve 

concluir a graduação em Biomedicina em escola regulamentada (MEC) 

respeitando o estágio supervisionado em no mínimo uma especialidade 

ou ainda respeitando 500 horas mínimas de estágio por área

Biomédico pode ampliar suas competências realizando cursos de 

títulos de especializações, uma pós-graduação, realizar um mestrado 

ou doutorado na área de imunologia.

Apresentar documentos ao Conselho Regional de Biomedicina para que 

seja oficializado no campo de atuação, concedendo a habilitação de 

imunologia e conferindo legitimidade ao exercício do profissional

Habilitação em imunologia é regulamentada, reconhecida e legitimada 

pela Resolução CFBm nº78, de 29 de abril de 2002. (CRBM1, 2021) 

1966 é implementado o primeiro curso de Biomedicina no Brasil

Hoje a Biomedicina Brasileira conta com 5 conselhos regionais,  

oferece cerca de 30 habilitações regulamentadas pelo Concelho 

Federal de Biomedicina 
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