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UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA
  

FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR

 

CÓDIGO:
 

COMPONENTE CURRICULAR:
FUNDAMENTOS DE LABORATÓRIO I

UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE:
CURSO TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICAS - ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE

SIGLA:
CTAC/ESTES

CH TOTAL TEÓRICA:
30 horas

CH TOTAL PRÁTICA:
60 horas

CH TOTAL:
90 horas

 

1. OBJETIVOS

Geral:

Conhecer a estrutura de um Laboratório, em seus recursos humanos, físicos e estruturais, incluindo as
ferramentas de trabalho, como vidrarias e equipamentos, e levar ao desenvolvimento de atitudes e condutas
(pessoais e profissionais, higiene e comportamento) para o bom desempenho das funções na área de trabalho.

Específicos:

•           Entender a conduta do profissional no Laboratório frente aos cuidados pessoais, Biossegurança e
relacionamento com colegas de trabalho e com clientes/pacientes;

•           Conhecer as funções dos diversos setores laboratoriais e utilização de cada uma;

•           Distinguir os diferentes materiais, reagentes e equipamentos, bem como conhecer seu
funcionamento;

•           Aplicar as técnicas de desinfecção, limpeza e esterilização de materiais diversos, e ainda desinfecção
e limpeza do ambiente laboratorial;

•           Conhecer a dinâmica do gerenciamento de descartes de resíduos, materiais e fluidos orgânicos.

 

2. EMENTA

Estrutura básica organizacional, tecnológica e humana do laboratório de análises clínicas; Funções do
Técnico em Análises Clínicas; Setores de um laboratório de análises clínicas e principais exames
realizados; Boas prá�cas de laboratório; Conceitos básicos aplicados ao laboratório; Métodos e técnicas
de descontaminação, lavagem, secagem, embalagem e esterilização de materiais; Métodos e técnicas de
desinfecção e limpeza de super�cies e bancadas; Equipamentos, instrumentos e vidrarias; Medidas de
massa e de volume; preparo de soluções; Instalação, u�lização e conservação de equipamentos e
instrumentos; Princípios de microscopia, espectrofotometria, eletroforese, autoclave, cromatografia,
citometria, peagametria, cabine de segurança biológica, capela de exaustão.

 

3. PROGRAMA
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•           Estrutura básica organizacional, tecnológica e humana do laboratório de análises clínicas;

•           Funções do Técnico em Análises Clínicas;

•           Setores de um laboratório de análises clínicas e principais exames realizados;

•           Boas práticas de laboratório;

•           Conceitos básicos aplicados ao laboratório: limpeza, assepsia, antissepsia, desinfecção,    
esterilização, descarte de resíduos      sólidos e líquidos;

•           Limpeza, utilização e manutenção da organização do laboratório;

•           Métodos e técnicas de descontaminação, lavagem, secagem, embalagem e esterilização de            
materiais;

•           Métodos e técnicas de desinfecção e limpeza de superfícies e bancadas;

•           Equipamentos, instrumentos e vidrarias: funções, utilidades, manuseio;

•           Medidas de massa e de volume;

•           Preparo de soluções e expressão de concentrações;

•           Instalação, utilização e conservação de equipamentos e instrumentos;

•           Princípios de funcionamento e manuseio de:

            o          Microscópio

            o          Espectrofotômetro

            o          Cabine de segurança biológica

Outras tecnologias e equipamentos utilizados em laboratório de análises clínicas: eletroforese,      
cromatografia, pH-metria, citometria.

•           Descarte de resíduos sólidos e líquidos em serviços de saúde.
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Documento assinado eletronicamente por Luiz Carlos Gebrim de Paula Costa, Coordenador(a), em
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