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O biomédico habilitado em saúde tem capacidade de atuar em áreas de pesquisa e diagnóstico 
laboratorial ou por imagem. O profissional especializado em saúde pública pode atuar para a 
melhoria da saúde, principalmente através de prevenção e monitoramento das doenças, bem 
como promoção de saúde e qualidade de vida. O objetivo desse trabalho é compreender as 
competências emocionais do biomédico na saúde pública. Nesse sentido, a metodologia 
utilizada foi à busca de artigos científicos e periódicos, em bases de dados e sites de buscas 
acadêmicos como: Google Acadêmico e Scielo, sendo delimitado um recorte temporal entre 
os anos de 2015 – 2019 e utilizados os descritores: biomédico, saúde pública e competências 
emocionais localizados em qualquer parte do artigo. De acordo com o que foi lido nos 
trabalhos consultados, as atividades realizadas nesse campo são de extrema importância para a 
prevenção na saúde da população. As atividades são realizadas diretamente com os pacientes, 
sendo de extrema importância que o biomédico tenha entre as suas competências pessoais e 
emocionais, a capacidade de pensar criticamente e analisar os problemas da sociedade, 
propondo soluções que se tornem viáveis de acordo com o contexto socioeconômico da 
população. Além disso, o biomédico precisa atuar de forma multidisciplinar e ética, 
garantindo a manutenção da saúde e atenção básica. As equipes de saúde são responsáveis 
também pelo acolhimento do paciente, de forma sensata e tolerante, comprometendo-se 
sempre com a construção da cidadania. Dessa forma, conclui-se que o perfil dos profissionais 
deve ser baseado nas vivencias em campo, é importante a qualificação adequada para dialogar 
e atender as exigências da população possibilitando assim um vínculo entre paciente e equipe. 
Fazem-se necessários também, estudos mais aprofundados e completos sobre o tema em 
questão, buscando compreender e estimular a atuação do biomédico na saúde pública.  
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