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HABILITAÇÕES 

1. Patologia Clínica (Análises Clínicas)  

2. Biofísica  

3. Parasitologia  

4. Microbiologia  

5. Imunologia  

6. Hematologia  

7. Bioquímica  

8. Banco de Sangue  

9. Virologia  

10. Fisiologia  

11. Fisiologia Geral  

12. Fisiologia Humana  

13. Saúde Pública  

14. Radiologia  

15. Imagenologia (Excluída a interpretação)  

16. Análises Bromatológicas  

17. Microbiologia de Alimentos  

18. Histologia Humana  

19. Patologia  

20. Citologia Oncótica  

21. Análise Ambiental  

22. Acupuntura  

23. Genética  

24. Embriologia  

25. Reprodução Humana  

26. Biologia Molecular  

________________________________________ 

LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS 

ART. 5º DA LEI Nº 6.684, DE 03/09/79 
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Art. 5º - Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros profissionais igualmente 

habilitados na forma da legislação específica, o Biomédico poderá:  

I – realizar análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio 

ambiente; 

II – realizar serviços de radiografia, excluída a interpretação; 

III – atuar, sob supervisão médica, em serviços de hemoterapia, de radiodiagnóstico e de 

outros para os quais esteja legalmente habilitado; 

IV – planejar e executar pesquisas científicas em instituições públicas e privadas, na área de 

sua especialidade profissional. 

Parágrafo único – O exercício das atividades referidas nos incisos I a IV deste artigo fica 

condicionado ao currículo efetivamente realizado que definirá a especialidade profissional. 

________________________________________ 

ART. 4º DO DECRETO Nº 88. 439, DE 28 DE JUNHO DE 1983 

Art. 4º - Sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros profissionais igualmente 

habilitados na forma de legislação específica, o Biomédico poderá: 

I – realizar análises físico-químicas e microbiológicas de interesse para o saneamento do meio 

ambiente; 

II – realizar serviços de radiografia, excluída a interpretação; 

III – atuar, sob supervisão médica, em serviços de hemoterapia, de radiodiagnóstico e de 

outros para os quais esteja legalmente habilitado; 

IV – planejar e executar pesquisas científicas em instituições públicas e privadas, na área de 

sua especialidade profissional. 

Parágrafo único – O exercício das atividades referidas nos incisos I a IV deste artigo fica 

condicionado ao currículo efetivamente realizado que definirá a especialidade profissional. 

  

________________________________________ 

RESOLUÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA  

RESOLUÇÃO C.F.B.M. Nº 0004/86 

O Presidente do Conselho Federal de Biomedicina, no uso de suas atribuições legais e 

regulamentares, 

CONSIDERANDO a conveniência de adequar a Resolução nº 0001/86 às exigências de mercado; 
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CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer, de forma clara e precisa, as atribuições do 

Biomédico, 

RESOLVE: 

Art. 1º - A Resolução nº 0001/86 passa a vigorar com a seguinte redação: 

I – fixar a competência do Biomédico nas áreas de: 

a – Análises Clínicas (realizar análises, assumir a responsabilidade técnica e firmar os 

respectivos laudos). 

b – Banco de Sangue (realizar todas as tarefas, com exclusão, apenas, de transfusão). 

c – Análise Ambiental (realizar análises físico-química e micro-biológica para o saneamento do 

meio ambiente). 

d – Indústrias (indústria químicas e biológicas (soros, vacinas, reagentes, etc...). 

e – Comércio (assumir a responsabilidade técnica para as Empresas que comercializam 

produtos, excluídos os farmacêuticos, para laboratório de análises clínicas, tais como: produtos 

de diagnóstico, químico, reagentes, bacteriológicos, instrumentos científicos, etc.....). 

f – Citologia oncótica (citologia esfoliativa). 

g – Análises bromatológicas (realizar análises para aferição de alimentos). 

II – No exercício das atribuições acima indicadas, poderá o Biomédico assumir a 

responsabilidade técnica, que de Laboratórios, quer de Indústrias, quer de Comércio, firmando 

os respectivos laudos ou pareceres. 

III – Para o reconhecimento dessas habilitações, além da comprovação em currículo, deverá o 

profissional comprovar realização de estágio mínimo de seis (6) meses, em instituições oficiais, 

ou particulares, reconhecidas pela CFE, ou em laboratórios conveniados com Universidades ou 

Faculdades. 

IV – Para o exercício de quaisquer das atividades referidas, torna-se indispensável a prévia 

inscrição do Biomédico neste Conselho. 

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

Brasília, 01 de outubro de 1986. 

JOÃO EDSON SABBAG 

Presidente 
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________________________________________ 

RESOLUÇÃO 45, DE DEZEMBRO DE 1992 

O Conselho Federal de Biomedicina, por seu Presidente, no uso de suas atribuições: 

CONSIDERANDO, a decisão do Plenário aprovada em 06/12/92; 

CONSIDERANDO, que dispõe o Art. 12 – XVIII, do Decreto nº 88.439, de 28 de junho de 1983; 

CONSIDERANDO, o estatuido no Art. 6º, letra "e", combinado com o inciso XXVIII, do mesmo 

artigo, do Regulamento Interno; 

CONSIDERANDO, que a atividade profissional do biomédico abrange além das atribuições 

definidas na Res. 04/86 – CFBM, atividades afins, que se situam no domínio de sua capacitação 

técnico-científica, resolve: 

Art. 1º - Caracteriza-se como atividade profissional do biomédico, em relação ao Magistério: 

§ 1º - Em relação ao Ensino Superior: 

a. o profissional que exerça o magistério tendo como campo de matérias específicas ou 

não, constante do currículo próprio do Curso de Ciências Biológicas Modalidade Médica;  

b. nas matérias específicas do Curso de Ciências Biológicas Modalidade Médica, para as 

quais o profissional esteja habilitado obedecida a legislação de ensino.  

§ 2º - Nos cursos profissionalizantes a nível de 1º e 2º grau das disciplinas constantes do 

currículo de Biomedicina, obedecida a legislação de ensino. 

Art. 2 – Para o exercício das atividades elencadas no Art. 1º, ficam os biomédicos obrigados a 

registrarem-se nos Conselho Regionais de Biomedicina de sua Região. 

Art. 3º - A presente Resolução entra em vigor à partir de sua publicação no D.O.U. 

  

DÁCIO EDUARDO LEANDRO CAMPOS 

Presidente 

  

________________________________________ 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE MARÇO DE 1995 

Revoga a Resolução nº 02/86 do Conselho Federal de Biomedicina. 

O Presidente do Conselho Federal de Biomedicina, no uso de suas atribuições definidas no Art. 

12 do Decreto 88.439/83 e, 
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CONSIDERANDO a necessidade de enquadrar a concessão da Habilitação em Acupuntura 

dentro dos procedimentos adotados pelos Regionais para as demais Habilitações; 

CONSIDERANDO que as Comissões criadas nos Regionais para análise de concessão de registro 

têm condições de opinar sobre o título apresentado; 

CONSIDERANDO que há necessidade de agilizar os procedimentos para atender ao profissional 

biomédico; 

CONSIDERANDO o que foi decidido na Sessão Plenária realizada em 25/03/95, resolve: 

Art. 1º - No exercício de suas atividades profissionais, o Biomédico poderá aplicar, 

completamente, os princípios, os métodos e as técnicas de acupuntura. 

§ 1º - Para tanto, deverá o Biomédico apresentar ao CRBM título, diploma ou certificado de 

conclusão de curso específico, patrocinado por entidade de acupuntura de reconhecida 

idoneidade científica ou por Estabelecimento de Ensino Superior. 

§ 2º - Para apreciação do título, diploma ou certificado de Conclusão de curso específico em 

Acupuntura os Regionais adotarão os procedimentos já implantados para concessão do 

registro em outras Habilitações. 

§ 3º - O registro é requisito indispensável para aplicação complementar, de métodos e de 

técnicas de acupuntura pelo Biomédico. 

Art. 2º - Os Conselhos Regionais manterão registro dos Biomédicos habitados à prática de 

Acupuntura. 

Parágrafo único – Somente depois de efetuado o registro de qualificação em acupuntura, 

poderá o Biomédico anunciar meios eticamente permitidos, o conhecimento da prática de 

acupunturista. 

Art. 3º - Ao Biomédico, que já aplica, completamente, os princípios da acupuntura, fica 

concedido o prazo de 90 (noventa) dias para regularizar sua situação perante os Conselhos 

Regionais. 

Parágrafo único – O prazo estabelecido no "caput" desse artigo será contado a partir da 

publicação dessa Resolução. 

Art. 4º - São válidos todos os registros concedidos com base na Res. 02/86 – CFBM. 

Art. 5º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

DÁCIO EDUARDO LEANDRO CAMPOS 

Presidente 

http://www.portalbiocursos.com.br/


 

Bio Cursos - André Barbosa Rigato Cursos 
R. Rio Içá, 10 - Vieiralves - Manaus/AM 

Fone: (92) 3228-2681 / 9166-6549 
CNPJ: 10.208.028/0001-72 – Inscrição Estadual: 04.290.387-4 

www.portalbiocursos.com.br 

  

________________________________________ 

RESOLUÇÃO Nº 4, DE 9 DE JUNHO DE 1995 

Dispõe sobre a competência do profissional biomédico em exames laboratoriais de DNA. 

O Presidente do Conselho Federal de Biomedicina, no uso de suas atribuições legais e 

regulamentares, 

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei 7.185/83, com as modificações estabelecidas pela Res. 

86/86 do Senado Federal; 

CONSIDERANDO os ditames do Art. 12 – XVIII, do Decreto 88.439/83; 

CONSIDERANDO a decisão do Plenário em reunião realizada na cidade de Goiânia no dia 

09/06/95; 

CONSIDERANDO, ainda e por último, a necessidade de definir as atribuições do profissional 

biomédico em exames laboratoriais de DNA, resolve: 

Art. 1º - É atribuição do profissional biomédico, além de outras já estabelecidas em Resoluções 

anteriores, a realização de exames laboratoriais de DNA, podendo para tanto realizar análises, 

assumir a responsabilidade técnica e firmar os respectivos laudos. 

Art. 2 – Para efeito de credenciamento os Regionais deverão respeitar o disposto no Art. 17, 

VII, do Decreto Federal 88.439/83, podendo ainda, o interessado apresentar certificado de 

curso específico expedido por entidade de reconhecida idoneidade científica, o qual será 

submetido à apreciação de Comissão designada pelo próprio Regional. 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

  

DÁCIO EDUARDO LEANDRO CAMPOS 

Presidente 

________________________________________ 

RESOLUÇÃO Nº 2, DE 7 DE JUNHO DE 1996 

O Conselho Federal de Biomedicina, no exercício legal de suas atribuições emanadas 

da Lei 6.684, de 03 de setembro de 1979 modificada apela Lei 7.017, de 30 de agosto de 1982 

e Res. 86/86 do Senado Federal. 
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CONSIDERANDO, a conveniência de fixar o alcance dos dispositivos legais em vigor, 

máxime, a letra B, - Inciso I, do Art. 1º da Resolução 004/86 do Conselho Federal de 

Biomedicina; 

CONSIDERANDO, o inc. III do Art. 5º da Lei 6.684, de 08 de setembro de 1979; 

CONSIDERANDO, a Lei 6.686, de 11 de setembro de 1979, modificada pela Lei 7.185, 

de 26 de outubro de 1983 e Res. 86/86 do Senado Federal; 

CONSIDERANDO, por último, a decisão da Plenária realizada na cidade de São Paulo, 

nos dias 07 e 08 de junho de 1996; resolve: 

Art. 1º - O profissional biomédico com habilitação em Análises Clínicas e Banco de Sangue tem 

competência legal para assumir executar o processamento de sangue, suas sorologias e 

exames pré-transfussionais e capacitado legalmente para assumir chefias técnicas, assessorias 

e direção de estabelecimentos hemoterápicos. 

Art. 2 – O Biomédico tem competência legal para assumir o assessoramento e executar 

atividades relacionadas ao processamento semi-industrial e industrial do sangue, 

hemoderivados e correlatos, estando capacitado para assumir a chefia e direção de 

estabelecimentos hemoterápicos. 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

  

SILVIO JOSÉ CECCHI 

Presidente 

________________________________________ 

RESOLUÇÃO Nº 06, DE 31 DE AGOSTO DE 1996. 

Altera a redação do item III – letra G – Inciso 1º - Artigo 1º da Resolução CFBM 004/86. 

O Presidente do Conselho Federal de Biomedicina, no uso de suas atribuições legais e 

regulamentares, 

CONSIDERANDO, a necessidade de estipular o mínimo de horas a serem cumpridas nos 

6 (seis) meses de estágio supervisionado definido em lei; 

CONSIDERANDO, que o estágio direciona para a Habilitação profissional e, por 

conseguinte, para registro junto aos Regionais; 
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CONSIDERANDO, a decisão unânime dos Senhores Conselheiros Federais reunidos em 

Sessão Plenária realizada na Cidade de Recife/PE, no dia 22 de março/96, e ratificada na 

Cidade de Aracajú/SE, no dia 30 de agosto/96; resolve: 

 

Art. 1º - O item III da Letra G Inciso 1º do Artigo 1º da Resolução 004/86 – CFBM, passa a 

vigorar com a seguinte redação: 

III – para o reconhecimento dessas Habilitações, além da comprovação em currículo, deverá o 

profissional comprovar a realização de estágio mínimo de 6 (seis) meses, com duração igual ou 

superior a 500 (quinhentas) horas, em instituições oficiais ou particulares, reconhecidas pelo 

Órgão competente do Ministério da Educação e do Desporto, ou em Laboratórios conveniados 

com Universidades ou Faculdades. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

SILVIO JOSÉ CECCHI 

Presidente 

________________________________________ 

RESOLUÇÃO Nº 14, DE 13 DE DEZEMBRO DE 1996. 

O Presidente do Conselho Federal de Biomedicina, no exercício legal de suas atribuições 

emanadas da Lei nº 6.684, de 3 de setembro de 1979 modificada pela Lei nº 7.185/82 e 

Resolução 86/86 do Senado Federal, 

CONSIDERANDO a conveniência de fixar o alcance dos dispositivos legais em vigor, 

máxime a letra B – inciso I, do artigo 1º da Resolução CFBM 04/86, 

CONSIDERANDO o Item XVII c/c. o item III do Art. 12 do Decreto 88.439, de 28 de 

junho de 1983, 

CONSIDERANDO a decisão da Sessão Plenária realizada na cidade de São Paulo no dia 

13 de dezembro de 1986,  

CONSIDERANDO, que a Resolução 02/96 – CFBM, foi publicada com incorreções, 

resolve: 

Art. 1º - O profissional Biomédico com habilitação em Análises Clínicas e Banco de Sangue tem 

competência legal para assumir e executar o processamento de sangue, suas sorologias e 
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exames pré-transfussionais e é capacitado legalmente para assumir chefias técnicas, 

assessorias e direção destas atividades. 

Art. 2º - O Biomédico tem competência legal para assumir o assessoramento e executar 

atividades relacionadas ao processamento semi-industrial e industrial do sangue, hemo-

derivados e correlatos, estando capacitado para assumir chefias técnicas e assessorias destas 

atividades. 

Art. 3º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

  

________________________________________ 

RESOLUÇÃO Nº 78, DE 29 DE ABRIL DE 2002 

Dispõe sobre o Ato Profissional Biomédico, fixa o campo de atividade do Biomédico e cria 

normas de Responsabilidade Técnica.  

O Conselho Federal de Biomedicina - CFBM, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V 

do art. 10, da Lei n.º 6.684/79 e o inciso VI do art. 12, do Decreto n.º 88.439/83,  

CONSIDERANDO, que através da Resolução n.º 287, de 08 de outubro de 1998, do 

Conselho Nacional de Saúde, o Biomédico foi oficialmente reconhecido como profissional da 

área de saúde; 

CONSIDERANDO, os avanços tecnológicos na área de saúde, bem como da existência 

de várias profissões regulamentada na referida área;  

CONSIDERANDO, a necessidade de fixar o campo das atividades que o Biomédico 

possuí legitimidade para atuar;  

CONSIDERANDO, a necessidade de normatizar a Responsabilidade Técnica dos 

Biomédicos em estabelecimentos inerentes às suas atividades;  

CONSIDERANDO, a efetiva necessidade de dar a devida interpretação jurídica à Lei n.º 

6.684/79 e Decreto n.º 88.439/83, mantendo-se atualizada sua regulamentação, resolve:  

 

CAPÍTULO I - DO ATO PROFISSIONAL DO BIOMÉDICO  

Art. 1º - Definir o Ato Profissional do Biomédico, como todo procedimento técnico- profissional 

praticado por Biomédico, na área em que esteja legalmente habilitado/capacitado, a saber.  

§ 1º - Atividades que envolvam procedimentos de apoio diagnóstico.  
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§ 2º - Atividades de coordenação, direção, chefia, perícia, auditoria, supervisão e ensino.  

§ 3º - Atividades de pesquisa e investigação.  

CAPÍTULO II - DO CAMPO DE ATUAÇÃO DAS ATIVIDADES DO BIOMÉDICO  

Art. 1º - Fixar o campo de atuação das atividades do Biomédico.  

§ 1º - O Biomédico, poderá, desde que comprovado a realização de Estágio com duração igual 

ou superior a 500 (quinhentas) horas, em instituições oficiais ou particulares, reconhecidas 

pelo órgão competente do Ministério da Educação ou em laboratório conveniado com 

Instituições de nível superior ou cursos de especialização ou pós-graduação, reconhecidos pelo 

MEC, possuir as seguintes Habilitações:  

 

1-Patologia Clínica (Análises Clínicas)/ 2- Biofísica/ 3- Parasitologia/ 4- Microbiologia/ 5- 

Imunologia/ 6- Hematologia/ 7- Bioquímica/ 8- Banco de Sangue/ 9- Virologia/ 10- Fisiologia/ 

11-Fisiologia Geral/ 12- Fisiologia Humana/ 13- Saúde Pública/ 14- Radiologia/ 15- 

Imaginologia (excluindo interpretação)/ 16- Análises Bromatológicas/ 17- Microbiologia de 

Alimentos/ 18- Histologia Humana/19- Patologia/ 20- Citologia Oncológica/ 21- Análise 

Ambiental/ 22- Acupuntura/ 23- Genética/ 24- Embriologia/ 25- Reprodução Humana/ 26- 

Biologia Molecular.  

§ 2º - O Exercício da Profissão de Biomédico é privativo aos portadores de diploma:  

I - Devidamente registrado, de bacharel em curso oficialmente reconhecido de Ciências 

Biológicas - Modalidade Médica;  

II - Emitido por Instituição Estrangeira de Ensino Superior, devidamente revalidado e registrado 

como equivalente ao Diploma mencionado no inciso anterior.  

Art. 2º - No exercício de suas atividades, legalmente habilitados na forma da legislação 

específica, o Biomédico poderá atuar:  

§ 1º - Análises Clínicas e Banco de Sangue.  

I - O profissional biomédico com habilitação em Análises Clínicas e Banco de Sangue tem 

competência legal para assumir e executar o processamento de sangue, suas sorologias e 

exames pré-tranfussionais e é capacitado legalmente para assumir chefias técnicas, assessorias 

e direção destas atividades;  
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II - O Biomédico tem competência legal para assumir o assessoramento e executar atividades 

relacionadas ao processamento semi-industrial e industrial do sangue, hemoderivados e 

correlatos, estando capacitado para assumir chefias técnicas e assessorias destas atividades.  

 

§ 2º - Análise ambiental.  

I - Realizar análises físico-química e micro-biológica para o saneamento do meio ambiente;  

 

§ 3º - Indústrias  

I - Indústrias químicas e biológicas  

a)soro, vacinas, reagentes, etc.  

 

§ 4º - Comércio  

I - Assumir a Responsabilidade Técnica para as empresas que comercializam, importam e 

exportam produtos (excluídos os farmacêuticos), para laboratório de análises clínicas, tais 

como:  

a)Produtos que possibilitam os diagnósticos;  

b)Produtos químicos;  

c)Reagentes;  

d)Bacteriológicos;  

e)Instrumentos científicos.  

§ 5º - Citologia Oncológica (citologia esfoliativa)  

§ 6º - Análise bromatológicas.  

a)Realizar análise para aferição de alimentos.  

Art. 3º - Para o reconhecimento das habilitações acimas elencadas, além da comprovação em 

currículo, deverá o profissional comprovar a realização de estágio mínimo, com duração igual 

ou superior a 500 (quinhentas) horas, em instituições oficiais, ou particulares, reconhecidas 

pelo Órgão competente do Ministério da Educação ou em Laboratórios conveniados com 

Instituições de nível superior, ou especialização ou curso de Pós-Graduação, reconhecido pelo 

MEC.  

Art. 4º - Caracteriza-se como atividade profissional do biomédico, em relação ao magistério:  

§ 1º - Em relação ao ensino Superior:  
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a)O profissional que exerça o magistério tendo como campo de matérias específicas ou não, 

constante do currículo próprio do Curso de Ciências Biológicas - Modalidade Médica:  

b)Nas matérias não específicas do Curso de Ciências Biológicas - Modalidade Médica, para as 

quais o profissional esteja habilitado obedecida a legislação de ensino;  

§ 2º - Nos cursos profissionalizantes a nível de 1º e 2º Graus, das disciplinas constantes do 

currículo de Biomedicina, obedecida a legislação de ensino.  

Art. 5º - É atribuído ao profissional biomédico à realização de exames que utilizem como 

técnica a reação em cadeia da polimerase (PCR), podendo para tanto assumir a 

Responsabilidade Técnica e firmar os respectivos laudos.  

§ 1º - Para realização de exames de DNA, o Biomédico deverá;  

a)Possuir curso de especialização em uma das seguintes áreas: Biologia Molecular, Patologia 

Clínica, Reprodução Humana, Genética, devidamente autorizados pelo MEC.  

§ 2º - Os Biomédicos com habilitação em Patologia (Análises Clínicas) e em Biologia Molecular 

são aptos e autorizados a atuar na área de Biologia Molecular, a saber: coleta, análise, 

interpretação, emissão e assinatura de laudos e de pareceres técnicos, inclusive a investigação 

de paternidade por DNA.  

§ 3º - É atribuição do profissional biomédico, além das outras atividades estabelecidas, a 

realização de exames de Biologia Molecular, Citogenética Humana e Genética Humana 

Molecular (DNA), podendo para tanto realizar as análises, assumir a responsabilidade técnica, 

firmar os respectivos laudos e transmitir os resultados dos exames laboratoriais a outros 

profissionais, como consultor, ou diretamente aos pacientes, como aconselhador genético.  

a)Para efeito de habilitação os Conselhos Regionais deverão respeitar o disposto no Art. 17, VII 

do Decreto Federal 88.439/83, sendo necessária à especialização do interessado na área 

específica, através da apresentação do certificado de conclusão de curso de pós-graduação em 

Biologia Molecular, Genética Médica ou Humana, ou de Título de Especialista em Biologia 

Molecular, Citogenética Humana-Molecular, obtido em exame realizado por entidade de 

reconhecida idoneidade científica, que serão submetidos à apreciação de Comissão designada 

pelo próprio Regional.  

Art. 6º - Normatiza-se o artigo 4º, inciso III do Decreto nº 88.439/83, no tocante aos 

biomédicos que atuarem, sob supervisão médica, em serviços de radiodiagnóstico e 

radioterapia, pela presente resolução.  
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§ 1º - Considera-se como atividades em Radiodiagnóstico, os profissionais que atuarem, sob 

supervisão médica, na operação de equipamentos e sistemas médicos de diagnóstico por 

imagem, nas seguintes modalidades:  

I - Tomografia Computadorizada;  

II - Ressonância Magnética;  

III-Ultra-sonografia;  

IV - Radiologia Vascular e Intervencionista;  

V - Radiologia Pediátrica;  

VI - Mamografia;  

VII - Densitometria Óssea;  

VIII - Neuroradiologia;  

IX - Medicina Nuclear;  

X - Outras modalidades que possam complementar esta área de atuação.  

§ 2º - Poderão exercer as atividades descritas acima, os profissionais legalmente habilitados 

em Radiologia, Imagenologia, Biofísica e/ou Instrumentação Médica.  

§ 3º - Considera-se como atividade em Radioterapia, os profissionais que atuarem, sob 

supervisão médica, na operação de equipamentos de diferentes fontes de energia, para 

tratamentos que utilizam radiações ionizantes. 

Art. 7º - Os Biomédicos, poderão realizar toda e qualquer coleta de amostras biológicas para 

realização dos mais diversos exames, como também supervisionar os respectivos setores de 

coleta de material biológicos de qualquer estabelecimento que isso se destine.  

Art. 8º - No exercício de suas atividades profissionais, o biomédico poderá aplicar 

completamente os princípios, métodos e técnicas de acupuntura.  

I - A atividade de acupuntura esta regida pela Resolução n.º 02/95 - ¿sub judice¿.  

Art. 9º - O profissional biomédico poderá assumir Responsabilidade Técnica:  

I - Nas operações do sistema de tratamento d`água, incluindo seu controle e manutenção nos 

serviços de hemodiálise e afins;  

II - Na dosagem de metais pesados e drogas de abuso;  

III - Na reprodução humana assistida.  

Art. 10º - Para exercício de quaisquer atividades acima referida, é indispensável a 

apresentação da documentação exigida em cada atividade ou habilitação para anotação na 
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Carteira Profissional pelo CRBM de sua jurisdição, bem como a apresentação de fotocópias 

autenticadas de todos os documentos para constar no dossiê do Profissional no Conselho 

Regional.  

§ 1º - O exercício de tais atividades sem a devida regulamentação acima citada, ou seja no 

CRBM de sua jurisdição caracteriza ¿exercício ilegal da profissão¿ sendo crime previsto na 

Legislação Penal. 

CAPÍTULO III - DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO BIOMÉDICO  

Art. 11º - Para o exercício das atividades técnicas pertinentes a Biomedicina pelas pessoas 

jurídicas, a Responsabilidade Técnica será de competência do Biomédico; devendo o 

estabelecimento estar devidamente inscrito no CRBM da sua jurisdição, e preencher o Termo 

de Responsabilidade Técnica que ficará arquivado no CRBM. (modelo anexo) 

Art. 12º - O Certificado de Responsabilidade Técnica do Biomédico pelo estabelecimento 

emitido pelo CRBM, deverá ser afixado em local visível, ao público. (modelo anexo)  

Art. 13º - O Biomédico que exerça a Responsabilidade Técnica é o principal responsável pelo 

funcionamento do estabelecimento e terá obrigatoriamente sob sua supervisão a coordenação 

de todos os serviços técnicos do estabelecimento que a eles ficam subordinados 

hierarquicamente.  

Art. 14º - Ao profissional Biomédico será permitida assumir a Responsabilidade Técnica, em no 

máximo (02) dois estabelecimentos ou instituições, mesmo quando tratar de filiais e 

subsidiárias.  

Parágrafo Único: O número máximo fixado, restringe-se a um mesmo município ou municípios 

limítrofes.  

Art. 15º - O profissional que deixar de ser Responsável Técnico por pessoa jurídica, é obrigado 

a comunicar ao CRBM de sua jurisdição no máximo até (15) quinze dias, por escrito sob pena 

de sanções da Lei.  

Art. 16º - A extinção da Responsabilidade Técnica do profissional Biomédico, ocorrerá:  

I - For requerido por escrito pelo profissional ou pela pessoa jurídica, ao CRBM a extinção ou 

substituição da responsabilidade técnica;  

II - For o profissional suspenso do exercício da profissão;  

III - Mudar o profissional de residência para local que, a juízo do CRBM, torne impraticável o 

exercício dessa função;  
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IV - Quando ocorrer, por motivo justificado, o impedimento do profissional por prazo superior 

a 30 (trinta) dias;  

V - Deixar o profissional de recolher ao CRBM de sua jurisdição a respectiva anuidade;  

VI - Quando houver rescisão do contrato.  

Art. 17º - Fica o Biomédico responsável a comunicar ao CRBM em que é inscrito, mudança de 

seu endereço, por escrito, sob as penas da Lei.  

Art. 18º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Resoluções 

nºs 01/86, 02/86, 04/86, 34/91, 045/92, 02/94, 01/95, 04/95, 02/96, 06/96, 14/96, 43/99, 

44/99, 47/00, 48/00, e demais disposições em contrário. 

Dr. Silvio José Cecchi - Presidente do CFBM  

Dr. Ricardo Cecílio - Secretário Geral 

________________________________________ 

RESOLUÇÃO Nº 092, DE 14 DE MARÇO DE 2003 

Normatiza registro de Diplomas nos CRBMs. 

O Conselho Federal de Biomedicina - CFBM, no uso das atribuições que lhe confere o inciso V 

do art. 10 da Lei nr. 6.684/78 e o inciso VI do art. 12 do Decreto nr. 88.439/83. 

Considerando que as Instituições de Ensino Superior registram Certificados com várias 

denominações do Curso de Biomedicina. 

RESOLVE: 

Art. 1º. As denominações registradas em certificados e Diplomas por Instituições de Curso 

Superior, tais como: 

I - Ciências Biológicas - Modalidade Médica 

II - Ciências Biológicas - Modalidade Biomédica 

III - Bacharelado em Ciências Biomédicas 

IV - Bacharel em Ciências Biológicas - Modalidade Médica 

V - Ciências Biológicas - Bacharelado Modalidade Médica 

VI - Bacharel em Biomedicina 

VII - Ciências Biomédicas 

Art. 2º. Todas as denominações acima elencadas registradas pelas Instituições de Curso 

Superior nos Certificados ou Diplomas, o Conselho Regional de Biomedicina deverá registrar os 

Certificados e Diplomas como: Curso de Biomedicina. 
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Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em 

contrário. 

  

Dr. Silvio José Cecchi - Presidente do CFBM  

Dr. Ricardo Cecílio - Secretário Geral 

________________________________________ 

RESOLUÇÃO Nº 117, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2005 

Aprova a obrigatoriedade dos Conselhos Regionais de Biomedicina - CRBM’s, de enviarem 

Relação e Cadastro dos profissionais Biomédicos Pessoas Físicas e Jurídicas para o Conselho 

Federal de Biomedicina. 

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA – CFBM, no uso de suas atribuições que lhe confere a 

Lei nº 6.684/79, modificada pela Lei nº 7.017/82, ambas regulamentadas pelo Decreto nº 

88.439/83, reunidos em Sessão Plenária realizada em 25 de novembro de 2005, na cidade de 

Brasília – DF, e, CONSIDERANDO, a necessidade de melhor disciplinar e conhecer o número 

real de pessoas físicas e jurídicas inscritos em todos os Conselhos Regionais de Biomedicina – 

CRBM’s, Resolve:  

Art. 1º - Os Conselhos Regionais de Biomedicina – CRBM’s., obrigatoriamente deverão remeter 

ao Conselho Federal de Biomedicina – CFBM., relatório contendo o cadastro dos profissionais 

Biomédicos, pessoas físicas e jurídicas, devendo constar: 

A – nome completo; 

B – endereço atualizado; 

C – CNPJ/ CPF; 

D – Nº de Registro. 

Art. 2º - O prazo para cumprimento do art. 1º é de trinta (30) dias, ainda, em caso de mudança 

de endereço das pessoas retro mencionadas os Conselhos Regionais de Biomedicina, terão 

igual prazo para cumprir os dispositivos contidos nesta Resolução. 

Art. 3º - Os Conselhos Regionais de Biomedicina, após cumprirem a obrigatoriamente do prazo 

de que trata o art. 2º, deverão de sessenta (60) em sessenta (60) dias, dar cumprimento ao 

estatuído nesta Resolução. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação no DOU. 

  

http://www.portalbiocursos.com.br/


 

Bio Cursos - André Barbosa Rigato Cursos 
R. Rio Içá, 10 - Vieiralves - Manaus/AM 

Fone: (92) 3228-2681 / 9166-6549 
CNPJ: 10.208.028/0001-72 – Inscrição Estadual: 04.290.387-4 

www.portalbiocursos.com.br 

Dr. Silvio José Cecchi - Presidente do CFBM  

Dr. Paulo José Cunha Miranda - Secretário Geral 

________________________________________ 

RESOLUÇÃO Nº 118, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2005 

Aprova a obrigatoriedade dos Conselhos Regionais de Biomedicina - CRBM’s, de enviarem ao 

Conselho Federal de Biomedicina – CFBM, Cópias de todos os Processos em que são partes 

como autor ou réu.  

CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA – CFBM, no uso de suas atribuições que lhe confere a 

Lei nº 6.684/79, modificada pela Lei nº 7.017/82, ambas regulamentadas pelo Decreto nº 

88.439/83, e, CONSIDERANDO, a necessidade de melhor definir e tomar conhecimento de 

todas as ações em que estão envolvidos os Conselhos Regionais de Biomedicina, na qualidade 

de autores ou não, e a fim de estabelecer padrão de ação no interesse da defesa a nível 

nacional dos Conselhos Federal e Regionais de Biomedicina, e, 

CONSIDERANDO, decisão da Plenária do Conselho Federal de Biomedicina, reunidos 

em Sessão Plenária realizada em 25 de novembro de 2005, na cidade de Brasília – DF, Resolve: 

Art. 1º - Os Conselhos Regionais de Biomedicina – CRBM’s., obrigatoriamente deverão remeter 

ao Conselho Federal de Biomedicina – CFBM, Cópias dos processos em que são partes como 

autor ou réu. 

Art. 2º - Excetua-se os processos de execução de Dívida Ativa, no entanto, havendo recurso 

por qualquer das partes, a obrigatoriedade contida no art. 1º, retro mencionada, estende-se 

como obrigatório.  

Art. 3º - A presente Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no DOU. 

  

Dr. Silvio José Cecchi - Presidente do CFBM  

Dr. Paulo José Cunha Miranda - Secretário Geral 

________________________________________ 

RESOLUÇÃO Nº 123, DE 16 DE JUNHO DE 2006 

Dispõe sobre o pagamento de anuidade do Posto de Coleta Laboratorial. 

O Conselho Federal de Biomedicina - CFBM, no uso das atribuições que lhe confere os incisos II 

e IX do artigo 10, da Lei nº 6.684/79, com a modificação contida na Lei nº 7.017/82 e, o 
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disposto no inciso X, do artigo 12, do Decreto nº 88.439/83, reunidos em Sessão Plenária 

realizada em 16 de junho de 2006, na cidade de Maceió - AL, e, 

CONSIDERANDO, a necessidade de definir o valor do pagamento de anuidades dos 

Postos de Coleta Laboratoriais, Resolve: 

Art. 1º - Fica estabelecido que Posto de Coleta Laboratorial, terá que pagar anuidade 

equivalente à (20%) vinte por cento do valor da anuidade do Laboratório Clínico ao qual esteja 

vinculado.  

Art. 2º - Para cada Posto de coleta Laboratorial, será cobrado o valor estatuído no artigo 1º 

desta Resolução. 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em 

contrário. 

  

Dr. Silvio José Cecchi - Presidente do CFBM  

Dr. Paulo José Cunha Miranda - Secretário Geral 

________________________________________ 

RESOLUÇÃO Nº 124, DE 16 DE JUNHO DE 2006 

Dispõe sobre a atribuição do Biomédico na área de gerenciamento dos resíduos gerados nos 

serviços de saúde. 

O CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA – CFBM, no uso de suas atribuições que lhe confere a 

Lei nº 6.684/79, modificada pela Lei nº 7.017/82, ambas regulamentadas pelo Decreto nº 

88.439/83, reunidos em Sessão Plenária realizada em 16 de junho de 2006, na cidade de 

Maceió-AL, e, 

CONSIDERANDO, a necessidade de definir as atribuições do Biomédico na área de 

gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços de saúde, bem como, a necessidade de 

disponibilizar informações técnicas adequadas de manejo dos RSS e fiscalização; 

CONSIDERANDO, que esta Resolução aplica-se aos geradores de resíduos de serviços 

de saúde relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de 

assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para a 

saúde; necrotérios, funerárias e serviços onde realizem atividades de embalsamamento 

(tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; estabelecimentos de ensino e 

pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores e produtores de 
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materiais e controles para diagnósticos in vitro; serviços de tatuagem; serviços de acupuntura; 

unidades móveis de atendimento à saúde; dentre outros similares; Resolve: 

Art. 1º - São atribuições do Biomédico a elaboração de plano e gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde, obedecendo a critérios técnicos, e legislação ambiental; visando a 

preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. 

Art. 2º - O exercício da atividade profissional regulada por esta resolução, requer submissão 

aos termos contidos na RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004 da ANVISA, e/ou outra que 

vier atualizar e complementar os procedimentos contidos na RDC referida. 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no DOU. 

  

Dr. Silvio José Cecchi - Presidente do CFBM  

Dr. Paulo José Cunha Miranda - Secretário Geral 

________________________________________ 

RESOLUÇÃO Nº 125, DE 16 DE JUNHO DE 2006 

Dispõe sobre a capacitação dos profissionais Biomédicos com licenciatura em Biomedicina 

atuarem na educação básica e profissional. 

O CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA – CFBM, no uso de suas atribuições que lhe confere a 

Lei nº 6.684/79, modificada pela Lei nº 7.017/82, ambas regulamentadas pelo Decreto nº 

88.439/83, 

CONSIDERANDO, a Resolução nº 02, da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação, de 18 de fevereiro de 2003, publicada no DOU de 20 de fevereiro de 

2003, Seção I, p.16, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação 

em Biomedicina; 

CONSIDERANDO, o artigo 3º, da RESOLUÇÃO CNE/ CES 1/2003, que define a 

Licenciatura em Biomedicina; 

CONSIDERANDO, as prerrogativas do Conselho Federal de Biomedicina, para definir o 

limite de competência no exercício profissional concordante com o currículo efetivamente 

realizado de acordo com os ditames exarados no inciso II do art. 10 da Lei nº 6.684/79, que 

regulamenta a profissão do Biomédico, ainda em consonância com o inciso XVIII, do art. 12, do 

Decreto 88.439/83, Resolve: 
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Art. 1º - O profissional biomédico, com licenciatura em Biomedicina, está capacitado para 

atuar na educação básica e na educação profissional em Biomedicina, nos termos do art. 4º da 

Resolução CNE/ CES nº 02/2003. 

Art. 2º - A formação dos professores por meio da licenciatura plena deve assegurar a 

articulação da graduação em Biomedicina com a Licenciatura em Biomedicina, seguindo 

pareceres e resoluções da Câmara de Educação Superior e do Pleno do Conselho Nacional de 

Educação, conforme estabelecido no art. 13 c/c inciso IX do art. 14 da Resolução CNE/ CES nº 

02/2003. 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

  

Dr. Silvio José Cecchi - Presidente do CFBM  

Dr. Paulo José Cunha Miranda - Secretário Geral 

________________________________________ 

ATO RESOLUÇÃO Nº 126, DE 16 DE JUNHO DE 2006. 

Dispõe sobre a duração da carga horária de quatro mil (4.000) horas para que o Biomédico se 

inscreva no Conselho Regional de Biomedicina. 

O CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA – CFBM, no uso de suas atribuições que lhe confere a 

Lei nº 6.684/79, modificada pela Lei nº 7.017/82, ambas regulamentadas pelo Decreto nº 

88.439/83, 

CONSIDERANDO, a Resolução nº 02, da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação, de 18 de fevereiro de 2003, publicada no DOU de 20 de fevereiro de 

2003, Seção I, p.16, que definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação 

em Biomedicina; 

CONSIDERANDO, que a formação do Biomédico, tem por objetivo dotar o profissional 

dos conhecimentos requeridos para o exercício profissional (Res. D2/03, art.4, I a IV); 

CONSIDERANDO, que os conteúdos essenciais para o curso de graduação em 

Biomedicina, devem estar relacionados com todo processo saúde-doença, da família e da 

comunidade, integrado à realidade epidemiológica e profissional, devendo contemplar as 

áreas de Ciências Exatas, Ciências Biológicas e da Saúde, Ciências Humanas e Sociais, Ciências 
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da Biomedicina, além de estágios, atividades complementares e trabalho para conclusão do 

curso (art. 4º c/c art. 6º da Resolução nº 02/2003 – CNE); 

CONSIDERANDO, a decisão unânime dos Senhores Conselheiros Federais, em Reunião 

plenária realizada em 16 de junho de 2006, na cidade de Maceió-AL, e,  

CONSIDERANDO, a prerrogativa do Conselho Federal de Biomedicina, para definir o 

limite de competência no exercício profissional, baseado no currículo efetivamente realizado, 

conforme os ditames exarados no inciso II do art. 10 da Lei nº 6.684/79, que regulamenta a 

profissão do Biomédico, ainda, em consonância com o inciso XVIII, do art. 12, do Decreto nº 

88.439/83; Resolve: 

Art. 1º - O profissional biomédico, para se inscrever- se nos Conselhos Regionais de 

Biomedicina, é imprescindível que tenha concluído o curso, com o mínimo de  (4.000hs) quatro 

mil horas de duração. 

Art. 2º - A duração mínima estabelecida no art. 1º retro mencionado, é necessária para o 

desenvolvimento dos conteúdos programáticos e da formação do profissional conforme 

preconizada pela RESOLUÇÃO nº 02/2003 – CNE. 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor para ingressantes do curso de Biomedicina, a partir 

do ano de 2007, revogada as disposições em contrário. 

  

Dr. Silvio José Cecchi - Presidente do CFBM  

Dr. Paulo José Cunha Miranda - Secretário Geral 

________________________________________ 

ATO RESOLUÇÃO Nº 135, DE 03 DE ABRIL DE 2007. 

Dispõe sobre a atribuição do Profissional Biomédico na área de perfusão e toxicologia. 

O CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA- CFBM, no uso de suas atribuições que lhe confere o 

inciso II do artigo 10, da lei nº 6.684/79 de 03 de setembro de 1979, com a modificação 

contida na lei nº 7.017 de 30 de Agosto de 1982 e, o disposto no inciso III, do artigo 12, do 

Decreto nº 88.439 de 28 de junho de 1983, 

CONSIDERANDO, a necessidade de definir as atribuições do Biomédico na área de 

perfusão e toxicologia; 
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CONSIDERANDO, que o desempenho inerente a perfusão e toxicologia, também é 

atribuição do profissional Biomédico, detentor de graduação cujas disciplinas obrigatórias em 

toxicologia esteja inserido em sua grade curricular; 

CONSIDERANDO, que na formação da grade curricular o profissional biomédico 

concluiu disciplinas relativas a Diagnóstico Laboratorial de intoxicações humanas e animais; 

CONSIDERANDO ainda, a finalidade precípua outorgada ao profissional Biomédico a 

garantia para realizar estudos e/ ou exames em cromatografia de camada delgada, 

cromatografia líquida, cromatografia de fase gasosa, cromatografia de alta pressão e 

sintomatologia; sendo esta atividade também concedida a aqueles que tenham concluído 

especialização, pós graduação e/ ou doutorado, nas matérias em referência; 

CONSIDERANDO, obrigatório constar na grade curricular do profissional Biomédico, o 

curso das matérias atinentes aos processos de qualidade exigidos pelo INMETRO e ANVISA 

(BPL, GLP, NBr 17025), dos protocolos OECD, NIN, FDA, EMEA, de bioterísmo, da Legislação 

Nacional, referente a ANVISA, MS, MA E MMMA – IBAMA, Agrotóxicos, Cosméticos, Químicos 

em Geral, Fitoterápicos e/ ou Fármacos, da Toxicologia Geral, Farmacologia, Resolve: 

Art. 1º - São atribuições dos Profissionais Biomédicos, a elaboração de plano, gerenciamento e 

atividades relativas a área de toxicologia, desde que comprove domínio referente a pelo 

menos duas disciplinas, conforme retro mencionado. 

Art. 2º - O exercício da atividade profissional para o exercício de perfusão e toxicologia; requer, 

em parte, submissão às normas estabelecidas PELA RDC 306, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2004 DA 

ANVISA, POIS ESTA VISA A PRESERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA. 

Art. 3º - Esta resolução, entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 

Dr. Silvio José Cecchi - Presidente do CFBM  

Dr. Paulo José Cunha Miranda - Secretário Geral 

________________________________________ 

ATO RESOLUÇÃO Nº 140, DE 04 DE ABRIL DE 2007. 

Dispõe sobre a atribuição do profissional Biomédico Sanitarista. 

O CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA- CFBM, no uso de suas atribuições que lhe confere o 

inciso II do artigo 10, da lei nº 6.684/79 de 03 de setembro de 1979, com a modificação 

contida na lei nº 7.017 de 30 de Agosto de 1982 e, o disposto no inciso III, do artigo 12, do 

Decreto nº 88.439 de 28 de junho de 1983, 
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CONSIDERANDO, as normas instituídas pela organização curricular das instituições do 

sistema de educação superior do País, as quais definem os princípios, fundamentos, condições 

e procedimentos na formação de biomédicos, em consonância com a Câmara de Educação 

Superior do Conselho Nacional de Educação.  

CONSIDERANDO, que o profissional Biomédico, pela sua formação e perfil de 

generalista, humanista, o que 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. 

CONSIDERANDO que a interação com outros profissionais de saúde devem ser 

acessíveis e atuando em todos os níveis de atenção à saúde, integrando-se em programas de 

promoção, manutenção, prevenção, proteção e recuperação da mesma. 

CONSIDERANDO que a atuação do Biomédico, é interdisciplinar e com extrema 

acuidade na promoção da saúde estabelecida na convicção científica, de cidadania e de ética; 

visto que reconhece a saúde como direito e condições dignas de vida, e garantindo a 

integralidade da assistência, entendida as ações e serviços preventivos e curativos, individuais 

e coletivos, respeitando a complexidade de cada caso e contribuindo para a manutenção da 

saúde, bem estar e qualidade de vida, respeitando os princípios éticos inerentes ao exercício 

profissional. 

CONSIDERANDO, que o profissional biomédico, exerce sua atividade, ainda, que não 

restrita na análises clínicas, ato voltado para prevenção e controle de doenças e deficiências, 

inclusive na promoção da saúde da população em geral. 

CONSIDERANDO, que atividade do profissional biomédico, faz-se através 

procedimentos técnicos, além de programas e métodos qualificador de ordem social, vez que 

sua atividade tem como principio básico a análise com respeito a valores humanos e sociais. 

CONSIDERANDO, que a atuação do profissional biomédico frente aos desafios sócio-

sanitários, dentro de um contexto específico, onde envolve situações de risco ambientais e 

ocupacionais que submetem muitas vezes o ser humano a perigo, inclusive ambientais como 

exposição química em ambiente onde trabalham e/ ou residem. 

CONSIDERANDO, que o Biomédico busca equilíbrio na gestão dos serviços de saúde, 

sendo esta uma necessidade prática, vez que há situações sócio sanitárias complexas, inclusive 

de ordem industrial e agrícola. 
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CONSIDERANDO, que o profissional Biomédico através de sua grade curricular e 

graduações, recebeu aportes técnicos -científicos e filosóficos para abordagem com 

perspectiva ecossistêmica para os problemas de saúde do ser humano, inclusive os 

relacionados com o ambiente e os processos produtivos. 

CONSIDERANDO, que o profissional Biomédico, encontra-se credenciado a exercer sua 

atividade profissional em qualquer área da saúde, respeitado aquelas fora de sua atuação. 

CONSIDERANDO, a necessidade de reforçar a estrutura de recursos humanos dos 

serviços de saúde, além de dar melhor celeridade às atividades sanitárias, em especial atenção 

à saúde pública do País.  

CONSIDERANDO, a necessidade de normatizar o direito do profissional Biomédico 

atuar como sanitarista, cuja área, também, está adstrita conforme grade curricular e, em face 

a essa contextualização. 

CONSIDERANDO, a importância e a contribuição dos sanitaristas e do processo de 

construção da saúde pública na concepção e viabilização da Reforma Sanitária Brasileira e do 

Sistema Único de Saúde, Resolve: 

Art. 1º - São atribuições do profissional Biomédico, atuar como sanitarista, desde que 

comprove ter cursado disciplinas referentes à saúde pública ou, ainda, tenha conhecimento 

curricular e didático e/ ou prática em serviços de saúde sanitária. 

Art. 2º - Esta Resolução, entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.  

Dr. Silvio José Cecchi - Presidente do CFBM  

Dr. Paulo José Cunha Miranda - Secretário Geral 

________________________________________ 

ATO RESOLUÇÃO Nº 141, DE 13 DE ABRIL DE 2007. 

Dispõe sobre a Residência Biomédica. 

O CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA- CFBM, no uso de suas atribuições que lhe confere o 

inciso II do artigo 10, da lei nº 6.684/79 de 03 de setembro de 1979, com a modificação 

contida na lei nº 7.017 de 30 de Agosto de 1982 e, o disposto no inciso III, do artigo 12, do 

Decreto nº 88.439 de 28 de junho de 1983, 

CONSIDERANDO, que o profissional Biomédico, após o término do curso, poderá 

adquirir qualquer habilitação, dentre as existentes na categoria, através da Residência 

Biomédica para fins de registro nos Conselhos Regionais de Biomedicina;  
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CONSIDERANDO, que a Residência Biomédica só é outorgada ao profissional 

Biomédico, após ter concluído o curso de Biomedicina em Instituições de Ensino Superior 

devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC; 

CONSIDERANDO, que a Residência Biomédica, tem como finalidade precípua 

incorporar novos conhecimentos científicos, em busca da manutenção do melhor exercício da 

Biomedicina, bem como, suas especialidades e áreas de atuação; 

CONSIDERANDO, que o título de Residência Biomédica, em questão, não implica 

ofensa aos termos da lei nº 11.129, de 30.06.2005, visto que esta institui a residência em Área 

Profissional da Saúde, definida como modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu e, 

também, encontrando-se disposta pela Portaria nº 45, de 12.01.2007, inclusive, definindo a 

Residência Multiprofissional em Saúde, Resolve: 

Art. 1º - Criar a Residência Biomédica. 

Art. 2º - Criar o Cadastro Nacional de Atualização da Residência Biomédica nos Conselhos 

Regionais de Biomedicina com a finalidade precípua de estabelecer os Registros dos 

Certificados de novas habilitações e Atualização Profissional previstos nesta Resolução. 

Art. 3º - Os certificados serão emitidos pelas IES, devendo conter além da carga horária 

mínima de 500 (quinhentas) horas, a área desenvolvida e a qualificação do concluinte. 

Art. 4º - Deverá ser emitido um certificado para cada área especifica. 

Art. 5º - O exercício da atividade profissional ora regulada, requer submissão aos termos 

contidos nesta Resolução. 

Art. 6º - Esta Resolução, entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 

Dr. Silvio José Cecchi - Presidente do CFBM  

Dr. Paulo José Cunha Miranda - Secretário Geral 

________________________________________ 

ATO RESOLUÇÃO Nº 145, DE 30 DE AGOSTO DE 2007. 

Dispõe sobre a atribuição do profissional Biomédico no exercício da Anatomia Patológica. 

O CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA- CFBM, no uso de suas atribuições que lhe confere o 

inciso II do artigo 10, da lei nº 6.684/79 de 03 de setembro de 1979, com a modificação 

contida na lei nº 7.017 de 30 de Agosto de 1982 e, o disposto no inciso III, do artigo 12, do 

Decreto nº 88.439 de 28 de junho de 1983, 
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CONSIDERANDO, as normas constituídas pela organização curricular das instituições do 

sistema de educação superior do País, em especial as Universidades/ Faculdades de 

Biomedicina, as quais definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da 

formação de biomédicos brasileiros, em consonância com a Câmara de Educação Superior do 

Conselho Nacional de Educação; Resolve: 

Art. 1º - O Biomédico habilitado em Anatomia Patológica poderá militar e realizar: a) 

macrospia, b) microtomia, c) diagnósticos histoquímicos e imunohistoquímicos, firmando os 

respectivos laudos, d) técnicas de biopsia de congelação, e) técnicas de necropsia, f) 

diagnóstico molecular, firmando o respectivo laudo, g) processamento das amostras 

histopatológicas. 

Art. 2º - Para garantir a qualidade da execução desses exames, a habilitação em Anatomia 

Patológica deverá contar com o seguinte conteúdo programático: a) anatomia geral, b) 

anatomia topográfica, c) patologia geral, d) patologia sistêmica, e) anatomia patológica, f) 

noções básicas de diagnóstico por imagem, g) carga horária mínima de 500 horas de estágio. 

Art. 3º - Esta Resolução, entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 

Dr. Silvio José Cecchi - Presidente do CFBM  

Dr. Paulo José Cunha Miranda - Secretário Geral 

________________________________________ 

ATO RESOLUÇÃO Nº 154, DE 04 DE ABRIL DE 2008. 

Dispõe sobre o exercício e capacidade do profissional Biomédico realizar Exames Laboratoriais 

e Diagnósticos em animais de pequeno e grande porte e, de emitir laudos. 

O CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA – CFBM, no uso de suas atribuições que lhe confere o 

inciso II do artigo 10, da Lei n.º 6.684/79, de  03 de setembro de 1979, com a modificação 

contida na Lei n.º 7.017 de 30 de agosto de 1982  e, o disposto no artigo 12 incisos III e XXIV do 

Decreto n.º 88.439/83, de 28 de junho de 1983. 

Considerando as normas constituídas  pela organização curricular das instituições do sistema 

de educação superior do País, em especial as Universidades/ Faculdades de Biomedicina, as 

quais definem os princípios, fundamentos, condições e procedimentos da formação dos 

Profissionais Biomédicos, em consonância com a Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação; 
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Considerando, que os conteúdos essenciais na graduação  profissional do Biomédico, 

encontra-se devidamente incluída no processo saúde-doença, da família e da comunidade, 

integrado à realidade epidemiológica e profissional, contemplando por extensão a saúde 

animal; 

Considerando, que exames laboratoriais é atividade profissional do Biomédico, 

devendo, também, atuar nas áreas que envolve exames laboratoriais e diagnósticos de animais 

de pequeno e grande porte,  

Considerando, a necessidade de disciplinar a prática do exercício do Profissional 

Biomédico, realizar Exames Laboratoriais, em animais de pequeno e grande porte, bem como, 

emitir o respectivo laudo, a fim de melhor operar no processo saudável e sustentável da saúde 

publica, e também dos animais; Resolve: 

Art. 1º - São atribuições dos Profissionais Biomédicos, a elaboração de exames laboratoriais e 

diagnósticos realizados em animais de pequeno e grande porte, assinando os respectivos 

laudos. 

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor, na data de sua publicação, revogada as disposições 

em contrário.  

Dr. Silvio José Cecchi - Presidente do CFBM  

Dr. Ricardo Cecilio - Secretário Geral 

 

________________________________________ 

 RESOLUÇÃO Nº 163, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2008. 

 

Dispõe sobre a Coordenação dos Cursos de Biomedicina. 

O CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA – CFBM, no uso de suas atribuições que lhe confere o 

inciso II e III do artigo 10, da Lei nº 6.684/79, de 03 de setembro de 1979, com a modificação 

contida na Lei nº 7.017 de 30 de agosto de 1982 e, o disposto no artigo 12 incisos III e IV do 

Decreto nº 88.439/83, de 28 de junho de 1983 e, cumprindo deliberação do Plenário em sua 

reunião realizada no período de 04 a 06 de dezembro de 2008, na cidade de São Paulo – SP., 

Considerando a necessidade de definir as atribuições do profissional Biomédico que exerce a 

atividade docente nas Universidades/ Faculdades; 
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Considerando que é atribuição do Conselho Federal de Biomedicina supervisionar a 

fiscalização do exercício profissional em todo o Território Nacional; Resolve: 

Art. 1º - A Coordenação dos Cursos de Biomedicina nas respectivas Universidades/Faculdades, 

são privativos dos profissionais Biomédicos, devidamente inscrito no seu respectivo Conselho 

de Biomedicina. 

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publicação. 

 

Dr. Silvio José Cecchi - Presidente do CFBM  

Dr. Sérgio Antonio Machado – Secretário Geral 

 

Publicada no Diário Oficial da União - Seção I em 16/12/2008 

________________________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 175, DE 14 DE JUNHO DE 2009. 

 

Dispõe sobre o exercício e capacidade do profissional Biomédico no controle, tratamento, e 

realizar análises-fisico-químicas e microbiológicas de água. 

 

O CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA – CFBM, no uso de suas atribuições que lhe confere o 

inciso II do artigo 10, da Lei nº 6.684/79, de 03 de setembro de 1979, com a modificação 

contida na Lei nº 7.017 de 30 de agosto de 1982 e, o disposto no artigo 10 inciso II e XXIV do 

Decreto nº 88.439/83, de 28 de junho de 1983, 

CONSIDERANDO as normas constituídas pela organização curricular das instituições do 

sistema de educação superior do País, em que definem os princípios, fundamentos, condições 

e procedimentos da formação dos Profissionais Biomédicos, em consonância com a Câmara de 

Educação Superior do Conselho Nacional de Educação; 

CONSIDERANDO que compete ao Profissional Biomédico realizar exames e análises-

fisico-químicas e microbiológicas de água de interesse para o saneamento do meio ambiente, 

emitindo os respectivos laudos, ficando sob sua responsabilidade técnica, o controle de 

qualidade e tratamento, sem prejuízo do exercício das mesmas atividades por outros 
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profissionais, igualmente habilitados, na forma da legislação específica, em consonância com 

os ditames da Portaria nº 518, de 25 de março de 2004 do Ministério da Saúde: 

CONSIDERANDO decisão do Plenário do CFBM, em Reunião Plenária realizada na 

cidade de Belém -PA, no período de 05 a 07 de Junho de 2008, RESOLVE: 

Art. 1º - São atribuições dos Profissionais Biomédicos, o controle, monitoramento e análise de 

água a começar pela captação, de efluentes, bem como, de todos os segmentos que dela 

utiliza (industrias, domiciliares, hotéis, clubes, balneários, etc.), passando pelo processo de 

tratamento até distribuição final, tanto humano como ambiental. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 

em contrário. 

 

Dr. Silvio José Cecchi - Presidente do CFBM  

Dr. Sérgio Antonio Machado – Secretário Geral 

 

 

Publicada em 17.09.2009 – página 89 no Diário Oficial da União – seção I 

 

________________________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº 181, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2009. 

 

Dispõe sobre a coordenação, responsabilidade técnica e, qualquer situação onde houver a 

ação profissional relacionada à Biomedicina. 

 

O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA - CFBM, “ad referendum” do 

plenário, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso II do artigo 10, da Lei nº 6.684/79, 

de 03 de setembro de 1979, com a modificação contida na Lei nº 7.017 de 30 de agosto de 

1982 e, o disposto no inciso III, do artigo 12 do Decreto nº 88.439/83, de 28 de junho de 1983. 

Considerando que o MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO POR MEIO DO CONSELHO NACIONAL DE 

EDUAÇÃO E CÃMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, editou a RESOLUÇÃO CNE/CES 2, de 18 de 
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fevereiro de 2003, instituindo Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Graduação em 

Biomedicina. Dispõe o artigo terceiro e quinto, verbis, 

Considerando que qualquer procedimento administrativo submetido ao Conselho 

Federal de Biomedicina, deverá observar as normas que Regulamenta a Profissão do 

Biomédico em consonância com os procedimentos da Lei Federal nº 9.784/99, que tratam do 

rito administrativo da administração pública, sem prejuízo das normas internas, 

Considerando a necessidade de melhor definir e dar celeridade ao curso de 

Biomedicina, especialmente quanto a qualificação profissional, resolve: 

Art. 1º - Normatizar o curso de Biomedicina quanto a sua coordenação e responsabilidade 

técnica. 

Art. 2º - Por ser polimorfa as áreas de atuação legalmente atribuída ao profissional Biomédico, 

fica estabelecido que todo curso de Biomedicina autorizado ou reconhecido obrigatoriamente 

terá um responsável técnico Biomédico. 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União. 

 

Dr. Silvio José Cecchi - Presidente do CFBM  

Dr. Sérgio Antonio Machado – Secretário Geral 

 

 

Publicado no Diário Oficial da União seção I, em 23/12/2009 pág. 158 

________________________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº. 184, DE 26 DE AGOSTO DE 2010. 

 

Dispõe sobre as atribuições do profissional Biomédico no exercício de auditorias e dá outras 

providências. 

 

O CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA – CFBM, no uso de suas atribuições que lhe confere o 

inciso II e III do artigo 10, da Lei nº. 6.684/79, de 03 de setembro de 1979, com a modificação 

contida na Lei nº. 7.017 de 30 de agosto de 1982 e, o disposto no artigo 12 incisos III e IV do 

Decreto nº. 88.439/83, de 28 de junho de 1983; 
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CONSIDERANDO, a necessidade de definir as atribuições do profissional Biomédico 

quanto ao exercício de auditoria; 

CONSIDERANDO, que é atribuição do Conselho Federal de Biomedicina supervisionar a 

fiscalização do exercício profissional em todo o Território Nacional; 

CONSIDERANDO, que a prática de auditoria executada pelos profissionais de 

Biomedicina se faz em consonância com os termos contidos na Lei nº. 6.684/79, e no Decreto 

Lei nº. 88.439/83, bem como, observando rigorosamente todos os preceitos legais, normas e 

regulamentos suplementares que envolvem esta atividade; 

CONSIDERANDO, a necessidade de disciplinar esta atividade exercida pelos 

profissionais biomédicos; 

CONSIDERANDO, que qualquer procedimento administrativo submetido ao Conselho 

Federal de Biomedicina, deverá observar as normas que Regulamenta a Profissão do 

Biomédico em consonância com os procedimentos da Lei Federal nº. 9.784/99, que trata do 

rito administrativo no âmbito da administração pública, sem prejuízo das normas internas; 

CONSIDERANDO, as normas estabelecidas para as instituições públicas, privadas e 

particulares, dependente de avaliação e controle do profissional Biomédico Auditor, 

constituem procedimentos de interesse social/público e da saúde; 

CONSIDERANDO, que a auditoria exige conhecimento técnico/científico, e integrado 

das profissões para sua realização; 

CONSIDERANDO, a Resolução CNE/CES nº.2, de 19/02/02 que instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Biomedicina; 

CONSIDERANDO, que o país tem inúmeros desafios a enfrentar no sentido de 

reestruturar o seu modelo de serviço de saúde de forma a prestar assistência adequada a 

sociedade, especialmente  em relação às condições sanitária e, ao mesmo tempo, prestar 

assistência e orientar a população na prevenção das incapacidades que por ventura possam 

ocorrer como resultado das doenças crônico-degenerativa, bem como, ao atendimento e 

cuidado humanizado àqueles com problemas já existentes; 

CONSIDERANDO, a necessidade de investir na capacitação de profissionais para o 

atendimento em Saúde Pública e Estratégias de Saúde da Família (ESF). E, reconhecer os 

problemas de saúde e os grupos de risco da comunidade e atuar no sentido de reverter ou 

tirá-los das clínicas e hospitais de referência; 
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CONSIDERANDO, que os profissionais Biomédicos auditores atuam de maneira 

interdisciplinar e participativa em ações e serviços de saúde, numa perspectiva crítica voltada 

para percepção das necessidades e soluções alternativas aos interesses da população; 

CONSIDERANDO, que o profissional Biomédico desenvolve ações de Auditoria em 

Serviços e sistemas de Saúde; a fim de aprimorar a qualidade na prestação destes serviços; 

inclusive desenvolvendo e promovendo a formação de auditores especializados em 

planejamento, controle e avaliação; 

CONSIDERANDO, o disposto no artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal do Brasil, 

que outorga liberdade de exercício, trabalho ou profissão, atendida às qualificações que a lei 

estabelecer; 

CONSIDERANDO, a deliberação do Plenário do CFBM em Reunião realizada na cidade 

de Novo Hamburgo – RS, nesta data, Resolve: 

Art.1º - Habilitar o profissional Biomédico como Auditor, desde que especializado nesta 

respectiva área, a participar individualmente e/ou em equipes de auditoria. 

Art. 2º - As Atividades do profissional Biomédico como Auditor abrangem toda área de saúde, 

inclusive: Administração dos Serviços de Saúde; Estatística Aplicada à Saúde; Revisão de 

Contas; Hospitais dirigidos por Entidades Federais, Estaduais, Municipais e Particulares; Gestão 

de Convênios; Gerenciamento de Custos, dos quais incluem: -Organização Hospitalar; - 

Arquitetura Hospitalar; Sistema de Informações Aplicado na Organização; -Perfil do 

profissional Auditor; -Auditoria no SUS; -Auditoria na Saúde em geral; - Implantação de PSF em 

Clínicas e Hospitais Públicos e Particulares. 

Art. 3º - O profissional Biomédico especializado em auditoria, ainda, pela sua 

capacidade/finalidade poderá realizar suas atribuições como auditor em: 

I. Demandas procedentes do Ministério da Saúde, Ministério Público, Diretorias da SES, 

procura direta de usuários e outros; 

II. Contas hospitalares; sobretudo de hospitais particulares, Municipais, Estaduais e 

Federais; 

III. Na aplicação dos recursos federais e estaduais repassados aos municípios; 

IV. Acompanhar a realização de ações e serviços previstos nos Planos Municipais de Saúde 

quando da realização de auditorias; 
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V. Oferecer subsídios para atuação dos serviços Municipais, Estaduais e Federais, de 

auditoria; bem como, nos particulares quando solicitados. 

VI. Participar de medidas de cooperação técnica entre os órgãos que compõem o sistema 

Nacional de Auditoria; 

VII. Em procedimentos técnicos, científicos, contábeis, financeiros e patrimoniais 

praticados por pessoas físicas e jurídicas no âmbito do SUS, por meio da realização de 

auditorias analíticas, operativas, de gestão e especiais; 

VIII. Acompanhar a qualidade dos procedimentos e serviços de saúde disponibilizados à 

população; inclusive com acesso aos prontuários, pareceres médicos; Boletim de produção 

ambulatorial e relatório da situação de produção; 

IX. Fornecer relatórios e pareceres para a Vigilância Sanitária Municipal, Estadual e 

Federal; 

X. Auditorar a evolução do paciente através dos diagnósticos e pareceres dos 

profissionais médicos; 

XI. Realizar auditorias e vistorias em conjunto com a Vigilância Sanitária Municipal, 

Estadual e Federal (ANVISA) com vistas a credenciamentos e acompanhamento em hospitais, 

clínicas públicas e particulares, dos planos de saúde em geral; 

XII. Prestar Informações ao Ministério Público e Conselhos de Profissionais de Saúde, 

através do envio de parecer de auditoria no qual sejam detectadas distorções passíveis de 

medidas específicas dos estabelecimentos auditados; 

XIII. Promover integração dos procedimentos de auditoria com as gerências de regulação, 

controle e avaliação e credenciamentos, convênios e contratos; 

XIV. Disponibilizar relatórios da Gerência de Auditoria, mensais e extraordinariamente 

quando se fizer necessário e/ou mesmo pactuado através de contrato; 

XV. Encaminhar resultados das auditorias aos prestadores com medidas de correção, e 

acompanhar o seu cumprimento; 

XVI. Orientar as unidades de saúde no sentido de dirimir dúvidas e harmonizar 

procedimentos; 

XVII. Quando solicitado, investigar distorções constatadas por outros setores, propondo 

medidas corretivas; 
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XVIII. Instruir processos e articular com as equipes de controle, avaliação e auditoria a nível 

Federal/Estadual/Municipal, a realização das atividades de auditoria; 

XIX. Elaborar normas e rotinas necessárias à realização das atividades pertinentes aos 

serviços, apresentando os devidos relatórios. 

Art. 4º - Para o exercício das atividades retro mencionadas o profissional Biomédico auditor, 

obrigatoriamente deverá zelar pelo sigilo absoluto de suas atividades, respeitando a liberdade 

e a independência de outros profissionais, como integrante da equipe multiprofissional, 

executando-se no cumprimento do dever legal. Ainda, deverá estar devidamente inscrito no 

respectivo Conselho Regional, e observando os preceitos éticos da profissão. 

Art. 5º - O profissional Biomédico doutorado/especializado como auditor poderá ministrar 

cursos para formação de auditor. 

Art. 6º - O profissional Biomédico auditor, no exercício de sua atividade, obedecerá 

irrestritamente às normas estabelecidas na Lei nº 8.689 de 7 de março de 1993, artigo 6º, e 

regulamentado pelo Decreto-Lei nº 1.651 de 28 de setembro de 1995, preservando os 

preceitos contidos nas Leis nºs.8.080/90 e 8.142/90, a Constituição Federal, bem como, as 

futuras modificações, caso haja. 

Art. 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Dr. Silvio José Cecchi - Presidente do CFBM  

Dr. Sérgio Antonio Machado – Secretário Geral 

 

Publicada  no D.O.U. seção I - Nº 178, quinta-feira 16 de setembro de 2010, páginas 136 e 137. 

________________________________________ 

 

RESOLUÇÃO Nº. 185, DE 26 DE AGOSTO DE 2010. 

 

Determina nova redação ao artigo 1º, da Resolução nº. 002/1995, do Conselho Federal de 

Biomedicina – CFBM, publicada no D.O.U. Seção I em 27/04/1995, página 5934. 
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O CONSELHO FEDERAL DE BIOMEDICINA – CFBM, no uso de suas atribuições que lhe confere o 

inciso II do artigo 10, da Lei nº. 6.684/79, de 03 de setembro de 1979, com a modificação 

contida na Lei nº. 7.017 de 30 de agosto de 1982 e, o disposto no artigo 12 inciso II do Decreto 

nº. 88.439/83, de 28 de junho de 1983; 

CONSIDERANDO, a regulamentação de habilitações do profissional Biomédico, bem 

como, as normas que disciplinaram o registro dessas habilitações junto aos Conselhos 

Regionais de Biomedicina; 

CONSIDERANDO, a necessidade de adequar à redação do artigo 1º da Resolução CFBM 

nº. 002, de 25 de março de 1995, publicada no D.O.U. Seção I, em 27/04/1995 pág. 5934; 

CONSIDERANDO, a deliberação do Plenário do CFBM em Reunião realizada na cidade 

de Novo Hamburgo – RS, nesta data, Resolve: 

Art.1º - A Resolução CFBM nº. 002/1995, em seu artigo 1º, passa a ter a seguinte redação 

verbis: “Art. 1º - No exercício de suas atividades profissionais, o Biomédico poderá aplicar 

completamente, os princípios, os métodos e as técnicas da Acupuntura Tradicional e 

Moderna”. 

Art. 2º - Os demais procedimentos estabelecidos na mencionada Resolução, permanecem 

inalterados. 

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

Dr. Silvio José Cecchi - Presidente do CFBM  

Dr. Sérgio Antonio Machado – Secretário Geral 

 

Publicada no D.O.U. seção I - Nº 187 , quarta-feira - 29 de setembro de 2010, página  68. 

 

________________________________________ 

ATO RESOLUÇÃO Nº. 197, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2011. 

 

Dispõe sobre as atribuições do profissional Biomédico no Exercício da Saúde Estética e Atuar 

como Responsável Técnico de Empresa que Executam Atividades para fins Estéticos.  
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O Conselho Federal de Biomedicina – CFBM, no uso de suas atribuições que lhe confere o 

inciso II e III do artigo 10, da Lei nº. 6.684, de 03/09/79, com a modificação contida na Lei nº. 

7.017 de 30 de agosto de 1982; 

CONSIDERANDO a necessidade de definir as atribuições do profissional Biomédico 

quanto ao exercício na área de saúde estética e disciplinar esta atividade; 

CONSIDERANDO que para atuar na área de saúde estética exige conhecimento 

técnico/científico e integrado das profissões para sua realização; 

CONSIDERANDO que é atribuição do Conselho Federal de Biomedicina supervisionar a 

fiscalização do exercício profissional em todo o Território Nacional; 

CONSIDERANDO que o país tem inúmeros desafios a enfrentar no sentido de 

reestruturar o seu modelo de serviço de saúde de forma a prestar assistência adequada a 

sociedade, especialmente em relação à saúde estética e, ao mesmo tempo, prestar assistência 

e orientar a população com disfunção dermató-fisiológica mostrando/ identificando as formas 

de correção e da prevenção inclusive através da anamnese bem como, ao atendimento e 

cuidado humanizado àqueles com problemas existentes; 

CONSIDERANDO que procedimentos invasivos não-cirúrgicos na área de estética são 

também de competência dos profissionais da área de saúde, dentre eles estando inserido o 

biomédico; 

CONSIDERANDO a RESOLUÇÃO CNE/CES Nº. 2, de 19/02/02 que instituiu as Diretrizes 

Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Biomedicina, portanto, o profissional 

biomédico com a graduação específica  na área de saúde estética, poderá exercer esta 

atividade respeitando áreas afins; 

CONSIDERANDO o DECRETO FEDERAL Nº. 88.439 de 28 de junho de 1983, estabelece 

normas para execução da Lei nº. 6.684, de 3 de setembro de 1979, que dispõe sobre o 

exercício da profissão de biomédico e dá outras providências; 

CONSIDERANDO que os profissionais Biomédicos atuam e desenvolvem de maneira 

interdisciplinar e participativa em ações e serviços de saúde, até mesmo as que tratam das 

disfunções metabólicas, dermatológicas e fisiológicas e que são soluções alternativas aos 

interesses da população; 
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CONSIDERANDO o disposto no artigo 5º, inciso XIII, da Constituição Federal do Brasil, 

que outorga liberdade de exercício, trabalho ou profissão, atendida às qualificações que a lei 

estabelecer; 

CONSIDERANDO que é atribuição do Conselho Federal de Biomedicina expedir 

resoluções para eficácia da Lei Federal nº. 6.684/79 com a modificação estabelecida na Lei nº. 

7.017/82 e ainda, compete-lhe o múnus de definir/ regulamentar o exercício da competência 

dos profissionais de biomedicina em seu âmbito, conforme o inciso XVIII do Artigo 12º, do 

DECRETO Nº.88.439, de 28 de junho de 1983,  

CONSIDERANDO a deliberação do Plenário em sua Octogésima Reunião Plenária 

realizada nos dias 10 e 11 de outubro de 2010, na cidade de Recife-PE, Resolve: 

Art. 1º - Habilitar o profissional Biomédico na área de saúde estética, desde que especializado 

podendo participar individualmente e/ou em equipes. 

Art. 2º - O Biomédico, obrigatoriamente zelar-se-à pelo sigilo absoluto destas atividades, 

respeitando a liberdade e a independência de outros profissionais, como integrante da equipe 

multiprofissional, executando-se no cumprimento do dever legal. Ainda, deverá estar 

devidamente inscrito no respectivo Conselho Regional, e observando os preceitos éticos da 

profissão. 

Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

Dr. Silvio José Cecchi - Presidente do CFBM  

Dr. Sérgio Antonio Machado – Secretário Geral 
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