Sindicato Dos Laboratórios De Minas Gerais

INFOLAB

Nº: 270

Data: 20/11/2017

Fale conosco: (31) 3213-2738 - Fax: (31) 3213-0814

secretaria@sindlab.org.br

BIOMEDICINA
por Dr. Marco Antonio Abrahao
A difícil, porém, vitoriosa trajetória!
Vivemos em um país em que não basta a lei, é preciso fazer
prevalecer os direitos que a lei garante.
O corporativismo selvagem, existente em nosso Brasil, é
incomensurável.
Para fazer frente a este corporativismo, concluímos que ou
criávamos um mecanismo de defesa e de divulgação das nossas
atribuições, ou estávamos fadados ao insucesso.
Ao que me recordo, apenas os Estados de São Paulo, Rio de
Janeiro, Pernambuco e Pará ofereciam os cursos de Biomedicina.
Época de difícil comunicação, mas, as necessidades deviam
organização, contribuiu em muito para a criação das primeiras
Associações/Sociedades de classe da Biomedicina.
Lembro perfeitamente da Associação dos Biomédicos do Estado de São Paulo (ABESP), da Associação
dos Biomédicos de Ribeirão Preto, da Associação dos Biomédicos de Pernambuco (SOBIPE) e da
Associação dos Biomédicos do Pará.
Estas associações, sem dúvida alguma, foram as forças propulsoras, para as grandes conquistas.
Em 1983, o então Ministro do Trabalho, Murilo Macedo, institui o Conselho Federal de Biomedicina. A
nomeação dos 20 componentes do recém-criado CFBM, coube ao Ministro Murilo Macedo, e eu tive a
honra de ser um dos 20 escolhidos.
Fruto desta organização inicial, obtivemos a primeira e grande conquista:
Enquadramento no Serviço Público Federal.

Em 16 de Junho de 1988, a Portaria N. 1.425, da Secretaria de Administração Pública, enquadra o
Biomédico ao Serviço Público Federal, aprovando as especificações de Classe da Categoria Funcional
- Código MS-942 ou LT-NS-942.
Em 1989, o CFBM cria, através das Resoluções N. 19, 20, 21 e 22, os 4 primeiros Conselhos Regionais.
Em 1998, fiemos um grande trabalho, junto ao Ministério da Saúde, visando sermos reconhecidos
oficialmente como Profissionais da Área da Saúde.
Este belo trabalho resultou na publicação da Resolução N.287, de 08/10/1998, do Conselho Nacional
de Saúde, reconhecendo oficialmente, o BIOMÉDICO, como Profissional da Área da Saúde.
Faltava ainda obtermos uma família exclusiva na Classificação Brasileira de Ocupação (CBO).
Após intenso trabalho, fomos agraciados com a conquista de uma família específica: Grupo 2212-05.
Faltava a criação dos Sindicatos.
O primeiro Estado a possuir um Sindicato foi o de Pernambuco, seguido posteriormente pelo Estado
de São Paulo.

B I O M E D I C I N A - 50 ANOS
Origem da profissão: Tudo começou em novembro de 1950. Na segunda Reunião anual da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada em Curitiba. O grande idealizador chama-se:
Prof. Leal Prado de Carvalho.
No mês seguinte, foi convocada uma reunião pelos profs. Leal Prado de Carvalho e Ribeiro do Vale,
para discutir o assunto: Criação e instalação do curso de Nível Superior, denominado Ciências
Biomédicas. Participaram da reunião, representantes da Escola Paulista de Medicina, da Universidade
de São Paulo, do Instituto Biológico e do Instituo Butantã.
Somente após a federalização da Escola Paulista de Medicina (EPM), e com a entrada em vigor da Lei
4024 de 1961, que estabelecia as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Regimento da Escola
Paulista de Medicina foi modificado, sendo aprovado pelo então Conselho Federal de Educação em 08
de Julho de 1965.
Após uma brilhante exposição de motivos e justificativas, o Conselho Departamental da EPM tratou
de obter condições para colocar em funcionamento o curso de graduação, o de mestrado e o de
doutorado em Ciências Biomédicas.
Assim foi criado o primeiro curso, hoje conhecido como BIOMEDICINA, porém, antes passou pela
seguinte nomenclatura: Ciências Biológicas Modalidade Médica.
Concomitantemente, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), em 1966, também instaurou

o curso de Ciências Biológicas Modalidade Médica. Seguiram na mesma linha a UNESP de Botucatu e
a USP de Ribeirão Preto.
Não muito distante desta época, várias Instituições de Ensino Superior não oficiais, passaram a
oferecer também o curso.
Hoje, os cursos de BIOMEDICINA, somam centenas e estão espalhados por todo o Território Nacional
Faço esta pequena retrospectiva para que todos os BIOMÉDICOS, se interessem pelo assunto e me
ajudem com maiores informações.
A ideia é de que forneçam informações, fotos, documentos, fatos e etc, através de postagens aqui.
Assim sendo poderemos construir uma história verídica, alicerçada em fatos concretos.
Conto com a colaboração de todos!
Prof. Marco Antonio Abrahão
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Eu fiz minha parte! ®

