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A Sociedade Brasileira de Análises Clínicas -SBAC nasceu há cinquenta e cinco anos com um 

compromisso acima de tudo social: educar e fomentar o conhecimento e o desenvolvimento em 

diferentes frentes no campo das análises clínicas. Assim, tendo como uma característica principal 

buscar caminhos inovadores para o desenvolvimento das atividades laboratoriais e como norte a 

capacitação e a formação de profissionais cada vez mais qualificados. É por isso que a SBAC acredita  

que  mais de meio século de existência seja significativo para o setor das Análises Clínicas.

   

A SBAC sendo  referência nos  mantêm no  protagonismo especialmente diante das adversidades 

atuais – o que exige reflexões profundas e responsáveis com o intuito de compartilhar a discussão de 

temas e questões relevantes, e de disponibilizar perspectivas e horizontes para a área. 

A SBAC tem ciência dos  problemas decorrentes do cenário político-econômico brasileiro, e busca 

soluções para lidar com este momento delicado. Os laboratórios passam por dificuldades além de 

seus desafios naturais, e por isso o fortalecimento político do setor tornou-se  prioridade. Na luta 

incessável pelo setor , para que esse cenário melhore ,existe um grupo que está  atuante junto aos 

órgãos reguladores nas seguintes ações : atualização da RDC 302 de 2005 junto à ANVISA ; 

atualização monetária da tabela SUS (Ministério da Saúde), defasada há 25 anos; alinhamento de 

ações junto com as associações laboratoriais que ordenadas possam expandir o setor, garantindo 

representatividade, reconhecimento e sustentabilidade para as Análises Clínicas.

Durante os 55 anos de existência, a SBAC manteve-se atenta às mudanças tecnológicas, legislação e 

outras referências para que o melhor fosse oferecido aos associados. A SBAC  constantemente  

demanda por representatividade e atualização, procurando investir também em marketing de 

conteúdo, tornando-se  presença constante e marcante nas principais mídias sociais. Uma sociedade 

mais conectada e próxima de seus associados, é o lema da Diretoria. Sinto-me honrada em ser a 

primeira Presidente mulher, eleita ao longo dessa história.

Todas as atividades mencionadas acima e todos os nossos produtos que vocês já conhecem, em 

conjunto, diferenciam a atuação da Sociedade e fortalecem o relacionamento entre os associados e a 

entidade.

O  direcionamento que a SBAC tem tido durante os últimos anos é o  diferencial para alcançar  o 

objetivo ,que é defender os interesses dos laboratórios de análises clínicas e dos profissionais atuantes 

na área. Essa é parte que compete à uma sociedade: fazer sempre o melhor para atender as 

solicitações, necessidades e interesses de cada um de nossos associados, nos aproximando cada vez 

mais. 

Obrigada, você faz parte dessa história!
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