
Colégio Equipe de Juiz de Fora 
Rua São Mateus, 331 - São Mateus – Juiz de Fora – MG (32) 3232-8686 

Com o intuito de incentivar a busca por conhecimento sobre as profissões, lançaremos 
semanalmente nos grupos de WhatsApp das turmas e coordenação, links, informações, 
dados e curiosidades sobre diversas profissões e atividades profissionais. 

Biomedicina 
 
O/a profissional biomédico(a), desde o início da graduação, aprofundam-se nas ciências que tem como 
campo de estudo os serviços complementares de diagnóstico laboratorial e nas pesquisas das doenças 
humanas e seus fatores eco-epidemiológicos. Após formados, trabalham em Análises Clínicas e 
assumem a responsabilidade técnica de laudos. O leque de atuação para a categoria é extenso e a 
formação complexa e minuciosa, que compreende todo o corpo humano e seus fatores externos 
possibilita sua atuação em áreas diversas. 
 
1 ALGUMAS ÁREAS DE ATUAÇÃO DO(A) BIOMÉDICO(A) 
 
1.1 Análise clínico-laboratorial 
Realizar exames de Análises Clínicas; assumir a responsabilidade técnica e firmar os respectivos 
laudos; assumir e executar o processamento de sangue, suas sorologias e exames pré-transfussionais; 
assumir chefias técnicas, assessorias e direção destas atividades; 
1.2 Análises ambientais 
Realizar análises físico-químicas e microbiológicas para o saneamento do meio ambiente. 
1.3 Indústrias 
Atuar em indústrias químicas e biológicas na elaboração de soros, vacinas e reagentes. 
1.4 Análises bromatológicas 
A análise de alimentos é uma área muito importante no ensino das ciências que estudam alimentos, pois ela atua 
em vários segmentos do controle de qualidade, do processamento e do armazenamento dos alimentos 
processados. 
1.5 Biologia molecular 
Realizar coleta de materiais, análise, interpretação, emissão e assinatura de laudos e de pareceres técnicos. 
1.6 Citologia oncótica 
Realizar colheita de material cérvico vaginal e leitura da respectiva lâmina, exceto a colheita de material através 
da técnica de Punção Biópsia Aspirativa por Agulha Fina (PAAF); realizar a leitura de citologia de raspados e 
aspirados de lesões e cavidades corpóreas, através da metodologia de Papanicolaou; atuar no setor de 
imunohistoquímica e imunocitoquímica, referente ao diagnóstico citológico; assumir responsabilidade técnica, 
firmando os respectivos laudos. 
1.7 Genética 
Participar de pesquisas em todas as áreas da genética, como coordenador ou membro da equipe; realizar exames 
de Citogenética Humana e Genética Humana Molecular (DNA), realizando as culturas, preparações citológicas e 
análises; assumir a responsabilidade técnica, elaborando e firmando os respectivos laudos e transmitindo os 
resultados dos exames laboratoriais a outros profissionais, como consultor, ou diretamente aos pacientes, como 
aconselhador genético. 
1.8 Bancos de sangue 
Executar o processamento de sangue e suas sorologia; realizar exames pré e pós transfusionais; assumir chefias 
técnicas, assessorias e direção de unidades; manusear equipamentos de auto-transfusão; o profissional 
legalmente habilitado nesta área poderá exercer todas as atividades inerentes a este campo, com exceção do ato 
transfusional. A responsabilidade técnica deve ficar a cargo de um médico especialista em Hemoterapia e / ou 
Hematologia. 
1.9 Imagenologia 
Atuar em Tomografia computadorizada (TC), Ressonância Magnética (RM), Medicina nuclear (MN), Radioterapia 
(RT) e radiologia médica, excluída a interpretação de laudos (ato privativo do profissional médico), e novas 
tecnologias e aplicações que por ventura sejam aplicadas à área do Diagnóstico por imagem e terapia. 

Fonte: https://www.guiadacarreira.com.br/guia-das-profissoes/biomedicina/  
Consulte o Conselho Federal de Biomedicina: https://cfbm.gov.br/    

2 O CURSO DE BIOMEDICINA NO BRASIL 
O curso tem sido bastante procurado na última década. A área da saúde é um campo que sempre está 
em expansão no mercado de trabalho, pois a expectativa de vida do ser humano está em crescimento 
e, com isso, aumenta a preocupação com o bem-estar físico e emocional das pessoas.  
3 O CURSO DE BIOMEDICINA EM JUIZ DE FORA 
UNIPAC: https://www.unipacjf.com.br/cursos/biomedicina  
ESTÁCIO:https://portal.estacio.br/graduacao/biomedicina?gclid=CjwKCAjw0On8BRAgEiwAincsHAei2OKvyz6VBEJl0f93Nt
Vr_Cd7_xEMok8MPBoDZes19z3cbhQBKRoC5poQAvD_BwE  
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