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RESUMO

O presente estudo objetivou esclarecer quais são as competências do biólogo asseguradas pelo Conselho Federal de Biologia (CFBio) que 
habilitam sua atuação nas diferentes etapas do processo captação-doação de tecidos e órgãos junto às equipes multidisciplinares de saúde. Trata-
se de estudo com abordagem qualitativa e descritiva baseada em análise de conteúdo da Lei Federal no 6.684/79 e atualizações que 
regulamentam a profissão de Biólogo entre outras providências assim como as normativas atualizadas do CFBio.Para realização desse estudo, 
optou-se por realizar uma pesquisa bibliográfica (GIL, 2008), com abordagem qualitativa e descritiva baseada em análise de conteúdo da Lei 
Federal no 6.684/79 e atualizações que regulamentam a profissão de Biólogo entre outras providências, assim como as normativas atualizadas do 
CFBio. Desenvolver uma pesquisa bibliográfica, através de revisão de literatura, constitui-se em parte integral da evolução da ciência e fornece 
aos profissionais de qualquer área, informação, bem como, proporciona a atualização, sobre o progresso corrente da ciência e sua literatura.  Este 
artigo apresenta a análise de conteúdo como uma das técnicas de tratamento de dados em pesquisa qualitativa. O resultado da análise do 
conteúdo da Lei Federal n.º 6.684/79 permitiu identificar que o profissional biólogo devidamente registrado e em dia com suas obrigações no 
Conselho de Biologia de sua região (CRBio) pode atuar na análise laboratorial de compatibilidade sanguínea e da histocompatibilidade (HLA) entre 
doador e potenciais receptores pertencentes ao cadastro nacional que compõe a lista de espera por transplante de tecidos e órgãos, de acordo 
com a legislação em vigor.A análise do conteúdo legislativo que instituiu a profissão do biólogo permitiu destacar o Artigo 2 do Capítulo III dessa 
Lei Federal: I - formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada, nos vários setores da Biologia ou a ela ligados, bem 
como os que se relacionem à preservação, saneamento e melhoramento do meio ambiente, executando direta ou indiretamente as atividades 
resultantes desses trabalhos”. Ou seja, o biólogo pode formular realizar análises, perícias, fiscalização, emissão de laudos, pareceres e outros 
serviços nas áreas de meio ambiente, saúde e biotecnologia, e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica ou aplicada que venham a 
desenvolver novos medicamentos, novas biomoléculas imunossupressoras para controle de rejeição pelo paciente receptor, criação de novos 
instrumentos para acondicionamento e manutenção da viabilidade de tecidos e órgãos para transplante, desenvolvimento de órgãos artificiais 
compatíveis, uso de células-tronco para construção de tecidos para tratamento do paciente candidato á transplante.O resultado da análise do 
conteúdo permitiu identificar que o profissional biólogo pode atuar na análise laboratorial de compatibilidade sanguínea e da
histocompatibilidade entre doador e potenciais receptores, formular e elaborar estudo, projeto ou pesquisa científica básica e aplicada que 
venham a inovar as estratégias de imunossupressão do paciente receptor, desenvolvimento de órgãos compatíveis artificiais ou desenvolvidos 
com células-tronco. A lei federal também institui que ao biólogo cabe o magistério, a carreira acadêmica, a pesquisa, a consultoria para empresas 
e órgãos municipais, estaduais, federais e organizações não governamentais (ONGs). Portanto, tais competências habilitam o biólogo a integrar 
equipes multiprofissionais de saúde em cursos de especialização ou de capacitação de profissionais de saúde e de que irão atuar no setor de 
captação e transplante de tecidos e órgãos. A integração do biólogo especializado na equipe multiprofissional de saúde da comissão intra-
hospitalar de doação de órgão amplia o alcance da educação da população sobre o tema.
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