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RESUMO 

 Esta pesquisa baseia-se na necessidade de um atendimento menos 

mecanicista, como o que vem ocorrendo nas tradicionais consultas médicas. A 

habilitação de Acupuntura conferida pelo CFBM ao Biomédico, permite que este 

atenda pacientes portadores de patologias, através de Diagnósticos Energéticos, 

Técnicas Integrativas e Medicina Chinesa, chegando a um diagnóstico mais 

completo para um tratamento mais eficaz. Este estudo teve por intenção detalhar 

cada técnica, elucidando o papel do Biomédico no atendimento em consultório. 

INTRODUÇÃO 

 A Resolução nº 02, artigo 4 de 18/02/2003  institui Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos de Graduação em Biomedicina dispondo dentre as 

competências e habilidades do Biomédico, o desenvolvimento de ações para 

prevenção, promoção, proteção e reabilitação da saúde, tomando decisões que 

visam a eficácia da força de trabalho, medicamentos, equipamentos, procedimentos 

e práticas. Dentre as 35 habilitações do Biomédico, destaca-se a Acupuntura, que 

abrange não apenas a técnica de mesmo nome, como também diversas técnicas 

diagnósticas e terapias integrativas, segundo a Normativa n° 01/2012 do CFBM de 

10/04/2012. Vale ressaltar que esta Normativa, deixa claro que em casos de 

distúrbios metabólicos, psiquiátricos graves, os de comunicação compulsória, 

lesionais e de imunodeficiências graves se torna obrigatório o encaminhamento a 

um médico. 

 De maneira geral, o modelo mais comumente utilizado para diagnóstico e 

tratamento baseia-se unicamente no profissional Médico e genericamente por um 

modelo reducionista, pois define  a saúde e a doença como fenômenos naturais, 

sendo que  a doença é uma falha do corpo humano (Guedes, 2006), porém a 

necessidade de um atendimento mais humanitário baseado em uma avaliação mais 

completa, do que apenas números e índices laboratoriais traz a necessidade de 

outros profissionais, como o Biomédico, se especializarem a cuidar destes pacientes 

de forma mais abrangente. 

OBJETIVOS 

 Esta pesquisa tem como objetivo geral ampliar o conhecimento do profissional 

Biomédico, que queira atuar em atendimento ao paciente acometido de patologia, 

provando que, ao utilizar-se de diagnósticos laboratoriais e energéticos, e de 

tratamentos com base em técnicas integrativas, será possível uma abordagem bem 



mais profunda ao achar a etiologia da doença e assim, tratá-la com mais eficiência, 

evitando que a mesma reincida. 

METODOLOGIA 

 Escolhe-se para Metodologia deste trabalho a pesquisa bibliográfica de 

caráter exploratório, onde artigos científicos foram acessados nas bases de dados 

Scielo, LILACS, MEDLINE, PUBMED disponíveis online em texto completo. O 

desenvolvimento deste trabalho se baseou nas linhas de conhecimento sugeridas 

por diversos autores de diferentes áreas, como: Ciências Biomédicas, Sociais e 

Humana, Filosofia, Medicina Alternativa, Biomedicina Complementar. 

DESENVOLVIMENTO 

 A necessidade crescente de um atendimento menos mecanicista, como o que 

vem ocorrendo dentro de tantos consultórios médicos,  traz a necessidade de outros 

profissionais, como os Biomédicos, se especializarem afim de cuidar destes 

pacientes que, por vezes, anseiam por um atendimento mais humanitário, baseado 

em uma avaliação mais completa, do que apenas números e índices laboratoriais, 

mas que busque a origem, a essência e o padrão que permitiu emergir os sinais e 

sintomas de determinada patologia (Barbosa, 2007). 

 A Normativa n° 01/2012 do CFBM de 10/04/2012, descreve as técnicas 

integrativas que a habilitação da Acupuntura abrange, sendo elas: Diagnóstico 

energético, complementar ao diagnóstico clínico nosológico; Bioimpedânciometria 

dos meridianos principais e secundários e demais campos; Avaliação dos aspectos 

físicos, emocionais e mentais através do microssistema presente na Iris; Avaliação 

dos campos energéticos através da eletronografia; Avaliação dos campos 

energéticos através da Kirliangrafia; Avaliação através de bi – digital O’ring test; 

Biofeedback; Dietoterapia clínico- energética; Cromoterapia; Utilização de essências 

e substâncias vibracionais em geral; Moxabustão; Laserterapia; Magnetoterapia; 

Eletromagnetoterapia; Aplicação de emplastros vegetais e minerais; Fitoterapia 

chinesa; Fitoterapia na forma de infuso; decocto; tintura; alcoolatura; extrato,cremes, 

e pomadas, óleos essenciais, cuja legislação vigente não exija prescrição médica; 

Utilização de práticas de meditação para fins terapêuticos; Utilização e pesquisas 

com Práticas manipulativas energéticas em geral; Todos os tratamentos por terapias 

de informação biofísica, dentre outros. 

 Enfim, pretende-se com esta pesquisa gerar conhecimento detalhado da 

Biomedicina Complementar, que dentro da habilitação biomédica de Acupuntura, 



poderá ser uma alternativa ao profissional Biomédico que pretende cumprir sua 

missão de vida promovendo a cura de pacientes, sem invadir o campo médico, mas 

com uma abordagem mais integradora, cuidando do ser como um todo: corpo, 

mente, consciência e espírito, promovendo a saúde e obtendo a cura de doenças de 

forma mais ampla, intensa e duradoura. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Poucos trabalhos existem correlacionando o atendimento biomédico em 

consultório, mais estudos deverão ser publicados afim de retratar a prática desta 

habilitação para que haja uma maior divulgação entre os Biomédicos que anseiam 

trabalhar em consultório, demonstrando que após as devidas especializações, ele 

terá capacidade de exercer com excelência o atendimento (consulta), o diagnóstico, 

o tratamento e sua evolução e a obtenção da cura de certas doenças de maneira 

ampla e completa. 
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