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Análises Clínicas ou Patologias Clínica é uma área que realiza testes, para diagnosticar 
problemas na saúde. O Analista Clínico é um profissional que estuda várias patologias e que 
irá trabalhar em laboratório de Análises Clínicas, realizando atividades como coleta de 
material biológico, análises microscópicas, podendo também emitir e assinar laudos, por esse 
motivo têm um contato direto com o paciente, pois seu objetivo é identificar problemas na 
saúde e anomalias no mesmo. Deste modo, ele precisa conciliar o conhecimento científico 
com a prática, e desenvolver suas competências emocionais, uma vez que, está lidando com 
vidas é fundamental ser ético. O presente trabalho visou à abordagem das competências 
emocionais do biomédico habilitado na área de Patologia Clínica (Análises Clínicas) frente os 
desafios do exercício profissional. Foram realizadas pesquisas bibliográficas em bancos de 
dados e sites acadêmicos como, Google Acadêmico e Scielo. Após a análise das pesquisas, 
pode-se perceber que o desenvolvimento das competências emocionais caminha lado a lado 
com as práticas laboratoriais, essa junção melhora o âmbito de trabalho em todos os quesitos, 
estabelecendo assim, uma melhora no convívio social entre ambas as partes, o que passa mais 
confiança para o paciente voltar ao estabelecimento e ao profissional realizar qualquer prática. 
Em vista dos argumentos apresentados, foi possível notar que o biomédico habilitado em 
Patologia Clínica (Análises Clínicas), tem competência pra realizar qualquer tipo de análise, 
utilizando a junção dos conhecimentos técnicos e emocionais, com determinação e alto 
controle para alcançar sempre o melhor resultado, mantendo o seu equilíbrio e visando 
sempre o bem-estar coletivo. 
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