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EMENTA 
Abordagem teórico-prática das técnicas de laboratório de análises clínicas, no conhecimento da urinálise, sobretudo a coleta, testes 

físicos, químicos e sedimentoscopia e na realização do exame completo do espermograma e estudo do funcionamento do aparelho 

genital masculino humano e doenças relacionadas. 

JUSTIFICATIVAS  

• O estudo da urinálise possibilita fornecer uma variedade de informações úteis em relação a patologias envolvendo os rins, o 

trato urinário. 



• Por meio de dados indiretos, contribui para a avaliação de algumas patologias sistêmicas, bem como a realização do 

espermograma. 

• Tem como aplicações, principalmente, a avaliação das glândulas seminais, da fertilidade e monitoramento pós-vasectomia. 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

• Realizar os testes diagnósticos das patologias do sistema excretor humano e reprodutivo masculino 

Objetivos Específicos 

• Manipular as amostras de urina e esperma. 

• Realizar os testes diagnósticos 

• Interpretar os resultados obtidos. 

COMPETÊNCIAS 

• Identificar os diversos mecanismos de avaliação da urina e sêmen humano; 

• Interpretar corretamente requisições médicas e de outros profissionais, assim como siglas, abreviações e a sinonímia 

utilizada nas pesquisas urinárias e espermáticas, para evitar erros; 

• Caracterizar e reconhecer os valores éticos a serem utilizados pelos profissionais do laboratório; 

• Identificar e avaliar as condições do cliente/paciente no momento da coleta; com o objetivo de evitar possíveis erros nos 

resultados dos exames. 

• Identificar as amostras biológicas (urina e sêmen humano); 



• Registrar e identificar as amostras coletadas; 

• Caracterizar e identificar as técnicas necessárias para a execução das análises no setor de urinálise/espermograma; 

• Conhecer os equipamentos básicos de urianálise/espermograma e interpretar os seus manuais de instalação e utilização. 

HABILIDADES 

• Preparar os dispositivos, soluções reagentes, corantes e tampões utilizados em análises da urina e esperma; 

• Executar tarefas dentro do seu limite de atuação; 

• Operar equipamentos básicos de urianálise/espermograma 

BASES TECNOLÓGICAS 

• Coleta de amostras para EAS,  

• Urina de 12 e 24 horas,  

• Avaliação dos aspectos físicos e químicos da urina. 

• Sedimentoscopia, 

• Análise microscópica dos elementos do sedimento urinário e contagem de ADDIS. 

• Coleta de Sêmen. 

• Análise seminal de rotina – Exame macroscópico e microscópico. 

• Análise de características morfológicas dos espermatozóides 

METODOLOGIA 

• Aulas expositivas, trabalho em grupo, debates, experimentos práticos,  



• Recursos áudio visuais: computador e projetor, retroprojetor, projetor de slides e quadro. 

AVALIAÇÃO 

• A avaliação será processual com observação diária e uso de diversos recursos didáticos. 
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