
 O curso de Biomedicina da Unesc tem se 
destacado na formação de profissionais qualificados para 
atuarem em diversos segmentos da área. O aprendizado 
dos estudantes se dá pela união entre teoria e prática, 
e durante o curso também há possibilidade de eles 
participarem de atividades de pesquisa e extensão, o 
que amplia o conhecimento técnico e a interação com a 
comunidade. 

 Ao longo dos quatro anos do curso, o aluno de 
Biomedicina tem atividades práticas em laboratórios de 
ponta e nas Clínicas Integradas da Unesc, que são uma 
referência em Clínica Escola no sul de Santa Catarina. Além 
disso, o curso possui convênios com laboratórios, clínicas e 
hospitais para a realização de estágios. 

 O acadêmico da Unesc recebe, ao longo do 
curso, a formação para atuar em várias atividades dentro 
da profissão. Uma delas envolve a estética. A atuação 
do biomédico na área da estética é uma realidade que 
vem crescendo de forma significativa, acompanhada de 
estudos e comprovações científicas dos recursos utilizados. 
Ela desenvolve e aplica os tratamentos para as diversas 
disfunções dermatofisiológicas faciais e corporais. São vários 
os procedimentos estéticos que podem ser aplicados para 
o tratamento do processo de envelhecimento cutâneo 
e das disfunções estéticas relacionadas com a derme e 
seus anexos, para a redução do tecido adiposo (celulite, 
gordura localizada), além de tratamentos relacionados ao 
metabolismo. 

 O biomédico é um profissional de destaque, pois 
tem condições de atuar em várias áreas relacionadas à 

saúde, utilizando como princípio o conhecimento científico 
e intelectual, estando, dessa forma, preparado para o 
exercício da profissão em diversas atividades. Possui um 
vasto entendimento das alterações que ocorrem na pele e 
nos demais tecidos, possibilitando a escolha e a realização 
de terapias que promovem uma melhora no quadro clínico 
e na qualidade de vida dos pacientes atendidos. 

O biomédico esteta, profissional habilitado em estética, 
promove o cuidado à saúde, o bem-estar e a beleza 
do paciente, levando os melhores recursos da área da 
saúde, relacionados ao seu amplo conhecimento, para o 
tratamento e recuperação físico funcional dos tecidos e do 
organismo como um todo. Esse profissional poderá atuar 
com procedimentos estéticos não invasivos e invasivos não 
cirúrgicos, promovendo diversos benefícios aos pacientes. 

 Os recursos aplicados pelos profissionais 
dessa área compreendem procedimentos injetáveis e 
perfurocortantes; laserterapia; eletroterapia; definição 
e escolha dos tratamentos estéticos voltados para as 
disfunções dermatofisiológicas; exames laboratoriais; 
análises clínicas metabólicas; responsabilidade técnica de 
estabelecimentos que executam atividades estéticas.

 A habilitação do biomédico em estética representa 
um triunfo para os profissionais da área. A estética é uma 
novidade que permite acompanhar o crescimento do 
setor de beleza mundial, promovendo soluções estéticas 
faciais e corporais, uma vez que a necessidade de se dispor 
de um padrão estético é uma condição que se torna 
indispensável, trazendo benefícios no que diz respeito à 
saúde, à convivência, às oportunidades e ao conforto.
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