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O B J E T I V O

R E S U M O

Este trabalho teve por objetivo descrever a

importância do profissional biomédico na

gestão dos serviços na saúde pública.

J U S T I F I C A T I V A

I N T R O D U Ç Ã O

A palavra “biomedicina” surgiu pela primeira
vez, em 1923, na Grã-Bretanha, em um
dicionário médico, cujo significado era
“medicina clínica baseada nos princípios da
fisiologia e bioquímica”. E atualmente, a
biomedicina é a ciência que integra os
conhecimentos biológicos e da saúde humana,
sendo responsável por analisar e compreender as
causas de doenças, efeitos e fatores associados.
Este profissional pode executar seu trabalho em
diversas áreas, como hospitais, indústrias,
institutos de pesquisa, laboratórios de análises
clínicas, toxicológicas ou ambientais e até
mesmo como órgãos públicos, de acordo com o
Conselho Regional de Biomedicina. Dessa
forma, este trabalho tem por objetivo explorar a
importância do profissional biomédico na gestão
dos serviços na saúde pública. A pesquisa, de
abordagem qualitativa, analisou sua atuação
através da maior norma vigente, a Constituição
brasileira de 1988, por meio de diretrizes,
histórico e fundamentação, como também os
entraves do Sistema Único de Saúde (SUS),
quantificando-os.

O biomédico pesquisa as

causas e a cura de doenças

que afetam os seres humanos.

É uma carreira que tem

bastante conteúdo de

Biologia, Medicina e

Farmácia, além de inúmeras

áreas de atuação.

A maior parte dos profissionais trabalha em

laboratórios de Análises Clínicas, pesquisando,

identificando e classificando microrganismos que

causam doenças em seres humanos, animais e

plantas. Outro ponto forte da carreira é o

desenvolvimento ou aperfeiçoamento de

tratamentos, remédios e vacinas. Mas outros

campos de atuação do biomédico estão crescendo

bastante no Brasil.

Para a maioria dos

biomédicos em exercício

atualmente, boa parte do

trabalho diário é

preenchida com atividades

de pesquisa e análise. Eles

detectam anomalias em

amostras de sangue, de

alimentos, de plantas, de

tecido animal ou humano,

enfim, qualquer material

biológico que possa ser

analisado em laboratório.

Ele desenvolve 
medicamentos 

e produz 
vacinas para 
combatê-las.

Faz manipulação 
de microrganismos 
para que possam 

ser industrializados 
como 

medicamento 

Executar exames 
clínicos em 

laboratórios e 
hospitais para ajudar 

a identificação de 
agentes causadores 

de patologias 
humanas

Dentre as mais conhecidas, podemos citar:

Realiza e coordena 
estudos de saúde 

pública;

Levanta dados e 
propõe projetos e 

programas;

Planeja e analisa as 
políticas públicas de 

saúde;

Promover a 
educação em saúde;

Planeja, executa e monitora 
atividades de comunicação e 
educação popular em saúde;

Fazer diagnósticos e 
vistorias em saúde 

coletiva.

Epidemiologia;
Ciências Sociais 

em Saúde;
Políticas Públicas;

Planejamento, 
Gestão e 

Avaliação em 
Saúde;

Vigilância em 
Saúde;

Saúde Ambiental;

Saúde da Família;
Saúde do 

Trabalhador;
Saúde Mental.

Como atua um biomédico 

especialista em saúde pública

O biomédico tem papel fundamental na saúde

pública ao atuar no desenvolvimento e

implementação de projetos governamentais que

envolvam Infecções Sexualmente Transmissíveis

(IST’s), doenças crônicas, doenças infecto-

contagiosas, zoonoses ¹, atendimento domiciliar,

saúde do trabalhador, atendimento à população

indígena e carcerária.

¹ Zoonoses são doenças transmitidas entre animais e

pessoas e que podem ser causadas por bactérias,

parasitas, fungos e vírus.

Um eixo fundamental para perceber o quão

importante pode ser a atuação do biomédico em

serviços de saúde, considerando sua contribuição

no campo administrativo de secretarias de gestão

em saúde, por exemplo, é de atuação na análise,

acompanhamento e fiscalização dos processos de

terceirização de serviços médicos e diagnósticos,

contribuindo significativamente com a proteção

fiscal do sistema e no assessoramento e

consultoria em levantamentos estatísticos da

população, podendo ainda participar dos

conselhos municipais e estaduais de saúde,

colaborando nas políticas públicas de saúde

Considerando o profissional biomédico, pela sua formação

e perfil de generalista, humanista, o que o autoriza a atuar

mesmo de forma parcial em todos os níveis de atenção à

saúde, com base no rigor científico, intelectual, com os

primores éticos, dirigindo sua atuação para a transformação

da realidade em benefícios da sociedade e do homem.

Portanto, considera-se a habilitação de biomédico sanitarista

essencial para a base dos conhecimentos em saúde pública.

A biomedicina fornece
suporte técnico à
prevenção, ao
diagnóstico e ao
tratamento de patologias.
Entre tantas habilidades
do biomédico, a
principal é a do
diagnóstico laboratorial,
que mostrou ser peça-
chave na construção de
políticas públicas para a
prevenção e para o
controle da covid-19.

Desde março, milhares de
biomédicos trabalham
diariamente no diagnóstico
laboratorial da doença. Outros
tantos contribuem no
diagnóstico por imagem; em
pesquisas sobre tratamentos;
no desenvolvimento de
remédios e vacinas; e em
diversos estudos que
desvendam o comportamento
do vírus. Os biomédicos estão
construindo uma base de
conhecimento fundamental não
só neste momento de
enfrentamento à covid-19
como também para futuros
embates contra novas doenças.

COVID 19 

Foram considerados artigos publicados
em língua portuguesa e inglesa, e a busca
foi orientada utilizando os seguintes
descritores: biomedicina, biomédico,
saúde pública, prevenção e diagnóstico.
O estudo indicou que, o biomédico está
presente na luta em favor do bem-estar da
população, a serviço da saúde e da
ciência, contribuindo para uma melhor
expectativa de vida da sociedade. Sendo
um ramo de atividade profissional
amplamente diversificado, o que visa
facilitar a atuação de novos biomédicos e
sensibilizar a sociedade sobre a real
importância do curso no contexto da
saúde no país, ao mesmo tempo em que
persegue a conquista e adoção de
políticas públicas. A biomedicina é o
suporte que a saúde pública necessita
para trabalhar sempre com mais
segurança no campo da descoberta
científica, prevenção, tratamento e
diagnóstico de determinadas patologias
que acercam a humanidade.

M E T O D O L O G I A

D E S E N V O L V I M E N T O


