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I. IDENTIFICAÇÃO E LEGISLAÇÃO – QUADRO RESUMO 

 
Este documento contempla as concepções norteadoras e das diretrizes para 

operacionalização do Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Análises Clínicas, ofertado pela 

Escola Técnica de Saúde de Brasília – ETESB, de acordo com os referenciais definidos em 

sua Proposta Pedagógica, apresentando a justificativa, os objetivos do curso, os requisitos de 

acesso, perfil profissional de conclusão, organização curricular, concepção e processos de 

avaliação, além dos recursos físicos e tecnológicos e dos profissionais necessários para a sua 

realização, conforme legislação vigente. 

 
 

  

Denominação Curso Técnico de Nivel Médio de Técnico 
em Análise Clínicas 

Eixo tecnológico Ambiente e Saúde 

Modalidade Oferta presencial 

Forma de oferta Subsequente ao Ensino Médio 

Qualificação Profissional – Saída 
Intermediária 

Auxiliar em Análises Clínicas 

Turno de oferta Diurno e/ou Noturno 

Carga Horária 1400 horas 

Ato legal de autorização do curso Parecer nº 204/2008/CEDF  
DODF nº 170 de 27/08/2008 
 
Portaria nº 211/2008/SEEDF de 23/09/2008. 
DODF nº 190 de 24/09/2008. 
 
 

 

 

II. ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA 

 
a) Funcionamento e forma de oferta 

 
O Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Análises Clínicas será ofertado na 

forma subsequente ao Ensino Médio ou equivalente. 
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A jornada de atividades para o estudante do Curso Técnico de Nível Médio de Técnico  

em Análises Clínicas será nos turnos diurno e/ ou  noturno, com aulas desenvolvidas de 

segunda a sexta, com os respectivos horários: das 7h45 às 12h; das 13h45  às 18h; das 

18h45 às 22h. 

 
 

b) Justificativa para oferta 

 

Levantamentos realizados junto ao DRH/SES-DF demonstram um déficit quantitativo e 

qualitativo de Técnicos de Nível Médio de Técnico em Análises Clínicas para atender o 

Sistema Único de Saúde (SUS/DF). 

O diagnóstico e o monitoramento da saúde incluem, entre outros dados, informações 

obtidas a partir de análises realizadas em amostras biológicas. A importância desses 

procedimentos, nos serviços de saúde prestados à população, justifica a preocupação com a 

atualização dos profissionais, de modo a acompanhar os avanços científicos, tecnológicos e 

mecatrônicas da área. 

Tendo em vista esse cenário, o presente documento apresenta a concepção  

pedagógica do Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Análises Clínicas, nos moldes  de 

um currículo integrado, que articula dinamicamente: trabalho e ensino, prática e teoria, escola e 

comunidade. 

Este curso visa atender as necessidades de formação de profissionais: Auxiliares em 

Análises Clínicas e Técnicos de Nível Médio de Técnico em Análises Clínicas para realizar as 

atividades dos profissionais da área de biodiagnóstico em diferentes organizações: públicas e 

privadas, hospitalares e não hospitalares. 

 
c) Requisitos para ingresso 

 
O acesso ao Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Análises Clínicas dar-se- à 

por meio de processo de seleção pública, realizado por órgão competente, conforme 

exigências e critérios contidos em edital próprio, ao estudante que atender as condições de: 

 Ter idade mínima de 18 anos; 

 Ter concluído o Ensino Médio ou curso equivalente; 

 Atender a uma das situações discriminadas como: 

 Ser encaminhado por órgão próprio da SES/DF, conforme Termo de Acordo 

Oficial; 
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 Ser encaminhado por instituição conveniada observando-se o contido nos 

diferentes Termos de Ajuste. 

Os candidatos  selecionados  deverão,  no ato da matrícula,   apresentar a seguinte  

documentação: 

 Cédula de Identidade Nacional e/ou Cédula de Identidade de Estrangeiro   (CIE) para 

estudantes estrangeiros maiores de 18 anos; 

 CPF; 

 Certidão de nascimento e/ou casamento; 

 Título de Eleitor e quitação eleitoral; 

 Quitação militar (se for o caso); 

 Certificado de conclusão do Ensino Médio ou curso equivalente; 

 Histórico Escolar do Ensino Médio ou curso equivalente; 

 2 fotos 3x4; 

 Tipo sanguíneo e fator RH. 
 

d) Objetivos 

Objetivo Geral 

 Promover a formação profissional Técnica de Nível Médio de  Técnico  em 

Análises Clínicas para atuar nos processos de análises clínicas, contribuindo 

para a promoção, a recuperação e a manutenção da saúde da comunidade. 

Objetivos Específicos 

 Participar de ações relativas às análises microbiológicas, morfológicas, químicas 

e físicas de fluidos e tecidos orgânicos em laboratórios de análises clínicas, desde  

a orientação prévia do cliente/paciente, a coleta e processamento de amostras 

biológicas, até a execução de exames laboratoriais, por meio da operação de 

equipamentos da área. 

 Desenvolver competências pessoais e profissionais necessárias ao trabalhador 

da área de saúde. 

 Dialogar e interagir com os demais colaboradores da área, ampliando a esfera de 

atuação profissional e a mobilidade na área. 

 Obter conhecimentos básicos para dar continuidade de estudos em cursos afins 

de atualização, aperfeiçoamento e especialização de nível técnico. 

 Preparar para atender as necessidades do mercado de trabalho, considerando as 
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transformações socioculturais e o surgimento de novas tecnologias em análises 

clínicas. 

 Formar-se para atuar dentro dos princípios da ética, confiabilidade e      

precisão das informações. 

 
 

e) Metodologias e recursos de ensino adotados 

 
As estratégias de ensino adotadas neste curso privilegiam os princípios da 

interdisciplinaridade e da contextualização. A primeira busca a integração das diferentes 

unidades curriculares enquanto a segunda diz respeito à problematização das diversas 

situações encontradas no mundo do trabalho. 

Sendo assim, o curso será operacionalizado mediante a adoção de atividades: 

 teórico-práticas: desenvolvidas nos momentos de concentração, observando os 

princípios de relacionamento, ordenação e sequência dos temas a serem 

trabalhados para o desenvolvimento das competências e habilidades. São 

desenvolvidas em sala de aula, laboratórios e nas unidades básicas de saúde da 

SES-DF. As aulas baseiam-se em metodologias ativas, utilizando a problematização 

e favorecendo a execução das atividades de forma dinâmica, participativa e 

integrada ao serviço; 

 práticas educativas: desenvolvidas nos momentos de concentração e/ou dispersão 

e voltadas à preparação técnica de profissionais responsáveis e com senso de 

cooperação. O “fazer pedagógico” nos ambientes preparados para as ações 

educativas vinculadas à prática profissional, bem como os ambientes de trabalho 

despertam   as  capacidades    sócio-comunicativas     para    o trabalho   em equipe,  

elaboração e execução de projetos e o exercício da prática responsável e solidária, 

pois estes ambientes tornam-se espaços para a aprendizagem de processos 

interativos de ajuda mútua, reflexão coletiva e autonomia de decisões. Serão 

selecionados e utilizados os procedimentos, técnicas e recursos que proporcionem o 

máximo de rendimento da aprendizagem nas situações reais      de trabalho – aprender 

fazendo, e que favoreçam a aquisição das competências e habilidades para o 

exercício profissional; 

 prática profissional: desenvolvida exclusivamente nos momentos de dispersão, 

tem por princípio proporcionar ao estudante a experiência profissional pela 
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participação em situações reais de vida e de trabalho no seu meio. 

Conforme a norma em vigor, o referido curso utilizará 20% (vinte por cento) de sua 

carga horária em atividades não presenciais. Estas atividades são acompanhadas pelos 

docentes por meio de atividades individuais ou propostas em grupo, tais como: estudos 

dirigidos, elaboração de trabalhos, pesquisas, entre outras. 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 

A ETESB, a partir da lei de cotas nas instituições em todos os níveis e modalidades  de 

ensino se organiza para desenvolver uma política de inclusão, pautada em ações contínuas 

que possam subsidiar as questões de estrutura física e pedagógica, conforme a  deficiência e 

necessidades educativas específicas. 

Tem como objetivo abordar aspectos constitutivos à educação inclusiva no âmbito  da 

formação do educando com necessidades educacionais especiais, indistintamente, 

considerando as especificidades de cada curso, analisando seus avanços, retrocessos e 

possibilidades durante sua trajetória de aprendizagem, dentro de um contexto de formação 

técnica profissionalizante, feita dia a dia, dentro de sala de aula, usando o bom senso, atenção 

e, principalmente, respeito com o estudante e com a educação técnica. 

Antes do início das atividades pedagógicas, a partir da relação de matriculados e a 

presença de estudante que ingressou através das vagas ofertadas para Pessoas com 

Deficiência – PcD, a equipe técnica-pedagógica e os docentes se apropriam das deficiências 

apresentadas  por esses estudantes,  para que  possam traçar  estratégias que  possibilitem o  

desenvolvimento das habilidades e competências curriculares, em consonância com os 

demais estudantes. 

Os estudantes com deficiência recebem apoio da equipe técnico-pedagógica e do corpo 

docente durante todo o período da formação técnica, e as demandas para manutenção do 

sujeito no processo de inclusão de qualidade são discutidas regularmente nos encontros 

pedagógicos que podem ocorrer semanalmente, mensalmente e/ou sempre  que necessário. 

A Direção da ETESB juntamente com a equipe técnico-pedagógica pode fomentar 

projetos de pesquisa e extensão no âmbito institucional, com a perspectiva de mudança de 

atitudes para que a inclusão ocorra em todos os espaços pedagógicos e técnicos de forma 

significativa e desafiadora. 
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III. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

O currículo deste curso foi organizado em módulos correspondentes a competências 

exigidas pelo mercado de trabalho, conforme a legislação vigente da educação profissional. 

Elaborado em conformidade com a legislação educacional em vigor, com as regras 

específicas do exercício da profissão e as competências dos profissionais da área de 

Biodiagnóstico, o curso está estruturado em três módulos, com carga total de 1400 (mil e 

quatrocentas) horas, sendo 200 (duzentas) horas destinadas às Práticas Profissionais em 

Serviço - PPS, distribuídas nos módulos II e III, conforme matriz curricular. 

Cada módulo compõe-se de áreas temáticas, que são conjuntos de unidades 

curriculares que, por sua vez, compilam os diversos temas nos quais se baseiam as atividades 

pedagógicas e pré-requisitos entre os módulos. 

A opção pelo currículo integrado tem os seguintes objetivos: 

 possibilitar a interação entre ensino e prática profissional; 

 integrar prática e teoria e o imediato teste da prática; 

 avançar na construção de teorias a partir dos testes da prática; 

 buscar soluções específicas e originais para diferentes situações; 

 integrar ensino-trabalho-comunidade, contribuindo para a última; 

 integrar docente-estudante na investigação e na busca de esclarecimentos e 

propostas; 

 adaptar o currículo à realidade local e aos padrões culturais próprios da comunidade 

do DF. 

As unidades curriculares de cada área temática que compõe o currículo do curso são 

desenvolvidos em dois momentos: de concentração e de dispersão.  O primeiro é constituído  

de atividades teórico-práticas e o segundo, das práticas educativas, incluindo  a prática 

profissional. 

Observa-se que os dois momentos – concentração e dispersão – embora diferenciados 

na operacionalização do trabalho educativo, são concebidos e exercitados de forma integrada. 

Assim, os temas estudados são permanentemente contextualizados em práticas pedagógicas 

no mundo do trabalho, permitindo ao estudante resolver, com criatividade e flexibilidade, 

problemas inerentes às atividades profissionais diárias. 

Estrutura do Currículo: 
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O currículo está estruturado em 3 (três) módulos, organizados da seguinte forma: 

Módulo I:  abrange a contextualização, a aproximação e o dimensionamento do 

problema: o perfil social do Técnico de Nível Médio de Técnico em 

Análises Clínicas e o seu papel no  âmbito da equipe multiprofissional da 

rede básica do SUS; 

Módulo II:  consiste em áreas temáticas que buscam desenvolver as   competências     

dos Auxiliares em Análises Clínicas; 

Módulo III: constitui-se de áreas temáticas que tratam do desenvolvimento de 

competências no âmbito da educação para a saúde e da prevenção 

de doenças, da organização e da gestão de processos de saúde 

relacionados ao Técnico de Nível Médio de Técnico     em  Análises Clínicas. 

O estudante que for aprovado nos módulos I e II, perfazendo a carga horária de 750 

(setecentos e cinquenta) horas, fará jus à qualificação profissional Auxiliar em Análises 

Clínicas. 

O estudante que for aprovado nos módulos I, II e III, perfazendo a carga horária de 

1.400 (mil e quatrocentas) horas, fará jus ao diploma de Técnico de Nível Médio de Técnico 

em Análises Clínicas. 

 
IV. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 
 

a) Das aprendizagens 
 

O processo avaliativo adotado pela ETESB é processual e cumulativo, com caráter 

formativo, entendido como um instrumento de auxílio à aprendizagem, contribuindo para o 

desenvolvimento tanto do estudante quanto do docente. Os registros são feitos pelos docentes 

em instrumentos específicos, correspondentes a cada unidade educacional. 

O padrão de qualidade do trabalho escolar deve ser claro e transparente para todos.     

Questões relacionadas ao perfil de competências indispensáveis ao desempenho profissional, 

ao processo de ensino e aprendizagem, à organização do trabalho escolar, à formação das 

identidades e valores relacionados à organização curricular e à função socializadora e cultural 

da Escola constituem focos da avaliação. 

A avaliação contempla aspectos quantitativos e qualitativos, com prevalência destes 

últimos. Nos péríodos de concentração e dispersão são adotadas diversas metodologias e 
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instrumentos de avaliação, definidos no planejamento didático em duas etapas: nos temas, 

pelos respectivos docentes; e na unidade educacional, de forma integrada, pela 

correspondente equipe de docentes. 

Ao final de cada unidade curricular, após análise do processo de aprendizagem  do 

estudante, os resultados devem ser expressos por meio de valores (notas) associadamente às 

menções conceituadas e operacionalmente definidas a seguir: 

 

VALORES CONCEITOS  APLICAÇÃO 

7,0 a 10,0 Apto O estudante adquiriu competências 

e saberes com desempenho 

desejado conforme o Plano de 

Curso 

0,0 a 6,9 Não Apto O estudante não adquiriu 

competências e saberes com 

desempenho desejado conforme o 

Plano de Curso 

Para ser considerado APTO o estudante deverá ter, mínimo de 70% (setenta por 

cento) de         aproveitamento de cada Saber, conforme a tabela abaixo: 

 

PERCENTUAL MÍNIMO A 

SER ALCANÇADO DE 

CADA SABER 

SABERES MÍNIMO OBRIGATÓRIO 

DE CADA SABER 

70% Saber-ser 34% 23,8% 

 Saber- fazer 33% 23,1% 

 Saber-saber 33% 23,1% 

 Total 100% 70% 

 

O resultado do processo de avaliação das competências desenvolvidas converge para 

o conceito – APTO ou NÃO APTO – ao final de cada unidade educacional. O rendimento 

inferior em cada fase encaminhará o estudante para a recuperação paralela e para a 

recuperação final da área temática, caso seja necessário. 

O conceito APTO compreende o alcance, pelo estudante, das competências propostas 

na unidade educacional. O estudante que for considerado NÃO APTO na recuperação final da 

área temática será reprovado. 
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A frequência considerada para efeito de aprovação é de 75%  (setenta e cinco por 

cento) do total de horas previstas no cronograma de horas distribuídas para os períodos de 

concentração e de dispersão de cada unidade educacional. 

O estudante que tiver a frequência apurada entre 51% (cinquenta e um por cento) e 

74% (setenta e quatro por cento) na(s) unidade(s) educacional (ais) de uma área temática, 

será encaminhado para recuperação final, ao término dessa área temática. 

O estudante que tiver apurada a frequência abaixo de 50%  (cinquenta por cento) 

estará reprovado na unidade educacional. 

Durante todo o processo de ensino-aprendizagem, o estudante é informado sobre o      seu 

rendimento, participando ativamente do processo de avaliação, bem como dos estudos  de 

recuperação paralela ou final que são planejados de modo a contemplar as necessidades 

individuais do educando. 

Pela natureza dos cursos da área da saúde, sua intensidade e caráter sequencial dos 

conteúdos, não é permitida a dependência em unidades educacionais. 

 
RECUPERAÇÃO 

 
A recuperação tem como objetivo proporcionar aos estudantes que não obtiveram 

rendimento mínimo esperado uma nova oportunidade para promoção no currículo do curso. 

De forma contínua, a recuperação é parte do processo de ensino e aprendizagem no 

decorrer dos temas que compõem cada unidade educacional de uma área temática. Ao  final da 

área temática, após avaliação pelo Conselho de Classe, ela é oferecida para os estudantes 

considerados NÃO APTOS. 

Cada recuperação consistirá de uma prova no valor de 10 (dez)  pontos que versará sobre 

tópicos já abordados na etapa em questão. Para cômputo de notas parciais e finais, 

prevalecerá sempre a maior pontuação obtida. Cada recuperação parcial acontecerá durante o 

período letivo do módulo no qual o estudante estiver matriculado e dentro da carga horária de 

cada disciplina. 

 
b) Das Práticas Profissionais em Serviço - PPS 

 
Considerando a avaliação como uma atividade permanente e indissociável da  dinâmica 

do processo ensino e aprendizagem, o acompanhamento do desenvolvimento do  estudante 

nos períodos de dispersão dará continuidade às ações avaliadas no ambiente escolar. Nas 
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duas situações, o estudante terá participação e evolução observadas e registradas em diário 

(frequência, conteúdos abordados, ações desenvolvidas e conceitos) e ficha própria de 

acompanhamento, que contempla as ações previstas para cada etapa e as respostas 

fornecidas durante a execução das atividades. 

O estudante deverá demonstrar capacidade crescente para a resolução das situações 

de serviço, com base no perfil profissional delineado e nas competências e habilidades 

estabelecidas, recebendo um conceito para cada ação ou conjunto de ações de complexidade 

variável. 

O acompanhamento e a avaliação do desempenho do estudante durante as Práticas 

Profissionais em Serviço - PPS é realizado pelo docente  ou por profissional de saúde com 

graduação na respectiva área, sob indicação, orientação e supervisão da ETESB. 

Quando o estudante apresentar dificuldades na execução de determinadas tarefas no 

trabalho, a alternância constante entre ambiente escolar e de serviço, assim como a 

supervisão pelo docente e equipe técnica pedagógica da ETESB, propiciará a ele rever temas 

estudados e retornar à prática com novas percepções sobre os procedimentos de trabalho. 

Nesse sentido, tem-se concretizada a proposta de recuperação contínua ao longo  do processo 

de ensino-aprendizagem. 

O estudante que não apresentar comportamento profissional ético exigido pela 

profissão e não demonstrar o alcance das competências durante o desenvolvimento da Prática 

Profissional em Serviço – PPS será encaminhado ao Núcleo de Orientação Educacional - 

NOE para acompanhamento continuado, enquanto for necessário. 

Na Prática Profissional em Serviço - PPS, a frequência exigida para aprovação é de 

100% (cento por cento),   pois essa atividade corresponde ao estágio curricular supervisionado. 

O estudante poderá  justificar ausência em até 25%  (vinte e cinco por cento) da carga horária 

da PPS. Esta justificativa deverá ser apresentada na Secretaria de Cursos em até 3 (três)  dias 

úteis. Após análise e deferimento o estudante deverá fazer a reposição referente ao percentual 

justificado para completar os  100% (cem por cento) da frequência exigida na PPS. 

 

ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO CURRICULAR 

 
Algumas ações pedagógicas estão previstas para acompanhar o desenvolvimento 

curricular, visando à aquisição das competências e habilidades por parte do estudante, dentro 

dos parâmetros programados e esperados. São elas: 

Reuniões sistemáticas de docentes, técnicos da área, coordenadores técnicos, 
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Orientador Educacional e demais integrantes da equipe envolvidos no processo ensino 

e aprendizagem. Nessas reuniões, serão discutidos: o referencial das bases 

tecnológicas, a integração dos módulos que constituem o currículo e a adequação das 

técnicas e dos recursos às competências propostas. 

Objetivo: discutir e avaliar os procedimentos e conhecimentos trabalhados, visando à 

melhoria da qualidade do ensino; 

Apoio técnico-pedagógico ao docente e ao estudante, sob a responsabilidade da 

equipe de profissionais que atuam na ETESB, incluindo o Orientador Educacional e o 

Psicólogo, bem como do Coordenador Técnico do Curso, visando à melhoria dos 

processos e dos resultados. 

Objetivo: garantir a melhoria contínua do curso, sua adequação às exigências 

normativas específicas e a integração do estudante à comunidade escolar; 

Conselhos de Classe – estratégia a ser desenvolvida ao longo do curso e em etapas 

definidas previamente, com toda a equipe de docentes, ao término das atividades de 

concentração e de dispersão de cada etapa das áreas temáticas, ou quando 

convocado pelo Diretor. 

Objetivo: apreciar os assuntos relativos à avaliação do rendimento, do comportamento 

e atitudes do educando e do processo ensino e aprendizagem com vistas à 

compreensão e desenvolvimento integral, preparação para o trabalho e formação 

profissional do estudante. 

 
 

APROVEITAMENTO DE ESTUDOS, DE CONHECIMENTOS E DE EXPERIÊNCIAS  

ANTERIORES 

O estudante poderá requerer aproveitamento de estudos e/ou avaliação para 

certificação de competências quando: 

I. Comprovar o domínio das competências e habilidades correspondentes às 

unidades curriculares da matriz curricular do curso, mediante documentação 

escolar (histórico escolar/ementa de conteúdos) expedida por instituição de ensino 

devidamente credenciada. 

II. Considerar que possui as competências profissionais definidas para as  unidades 

curriculares, tendo adquirido as mesmas no processo de trabalho ou por vivência 

pessoal, sendo, neste caso, submetido à avaliação por uma banca constituída por 

membros da equipe docente da Escola. 
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Deverá requerer o aproveitamento de estudos e/ou a avaliação de competências junto à 

Secretaria de Cursos da ETESB, no período de até 15 (quinze) dias letivos, após o início da 

área temática na (s) qual (is) a (s) unidade (s) curricular (es) se refere (m). 

O estudante deverá ser considerado APTO ao final do processo de avaliação curricular 

e/ou competências, para que obtenha o aproveitamento requerido e seja posicionado 

adequadamente no currículo do curso. 

O estudante deverá requerer o aproveitamento de estudos e/ou avaliação de 

competências dentro do prazo previsto no Regimento Escolar para que seja deferido pela 

Direção da ETESB e analisado pelos docentes da área, aos quais caberá a avaliação de 

competências e habilidades e a indicação de eventuais complementações e/ou nivelamento. 

Os docentes que fizerem a análise do requerimento apresentarão relatório que será 

arquivado  na  Ficha  Individual  do Estudante,  juntamente  com  os documentos   que instruíram 

a solicitação. 

No caso de estudantes que possuam Certificação de Módulos de Educação 

Profissional, o aproveitamento destes, para prosseguimento de estudos, se dará integralmente 

quando: 

a. houver equivalência de carga horária, de conteúdos e de atividades desenvolvidas 

na ETESB; 

b. a conclusão do módulo tiver ocorrido há no máximo 5 (cinco) anos. 

O aproveitamento de atividades profissionais pregressas não é permitido para dispensa 

parcial ou total das horas do estágio supervisionado. 

 
INSTITUCIONAL DO CURSO 
 

Conforme estabelecido no Artigo 3º, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº 9.394/96, é necessário qualidade e transparência no processo de ensino- 

aprendizagem. Por isso, a ETESB entende como uma exigência de controle de qualidade, no 

sentido de garantir princípios de desempenho esperados pela sociedade. Esta percepção é 

substancial, pois possibilita uma ação permanente e proativa sobre nossa missão, tendo 

consciência de que a avaliação é um instrumento de gestão, que permite acompanhamento 

constante, com reavaliação, para manter ou redirecionar as decisões e ações executadas, 

sempre com o objetivo de garantir uma educação pública, gratuita, com qualidade. 

A avaliação institucional do curso será realizada, periodicamente, no final de cada 

módulo, recorrendo a questionários (ou outra ferramenta) ao corpo docente e discente com 

jann
novo



    
 
 
 
Plano de Curso – Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Análise Clínicas -  Página: 17 

 
 

 

vistas a mensurar o trabalho desenvolvido pela instituição. 

Após tabulados, os resultados serão analisados e discutidos no Conselho de Classe,  com 

intuito de desenvolver estratégias para o aprimoramento do curso. 

 

V. CRITÉRIOS DE CERTIFICAÇÃO DE ESTUDOS E DIPLOMAÇÃO 

 
 

A ETESB expedirá o Diploma de Técnico de Nível Médio de Técnico em Análises 

Clínicas, do Eixo Tecnológico Ambiente e Saúde, aos estudantes que concluírem com 

aproveitamento satisfatório o itinerário de formação para o exercício da profissão previsto   nos 

módulos I, II e III do currículo do curso, bem como expedirá o certificado de qualificação 

profissional de Auxiliar  em Análises Clínicas, para os estudantes que concluírem os módulos I 

e II. 

O Diploma de Técnico expressará claramente o título correspondente à habilitação 

profissional e o Certificado de Qualificação Profissional o título da ocupação certificada. 

A ETESB registra os Diplomas e Certificados em instrumento próprio de Escrituração 

Escolar,  encaminha a relação nominal dos concluintes que fizerem jus ao Diploma ao Órgão 

próprio do Sistema de Ensino do DF para publicação no Diário Oficial do Distrito Federal,  e 

registra no Portal de Sistema de Informações da Educação Profissional e Tecnológica 

(SISTEC) informando as relações dos cursos técnicos; o mesmo é utilizado para registro e 

divulgação dos dados e validação dos diplomas dessa Escola nos termos da legislação em 

vigor. 

 
 

VI. PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

 
O Técnico de Nível Médio  de Técnico em Análises Clínicas é o profissional que executa 

atividades padronizadas de laboratório necessárias ao diagnóstico, nas áreas de parasitologia, 

microbiologia médica, imunologia, hematologia, bioquímica, biologia molecular e urinálise, 

realiza investigação e implantação de novas tecnologias biomédicas. Está apto para: 

 Executar, sob a supervisão do profissional responsável de nível superior, 

processos operacionais necessários ao diagnóstico laboratorial que 

compreendam a fase pré-analítica e analítica nos setores da parasitologia, 

microbiologia, imunologia, hematologia, bioquímica, biologia molecular, 

toxicologia, de hormônios e líquidos corporais.  
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 Operar aparato tecnológico de laboratório de saúde e equipamentos analíticos e 

de suporte às atividades laboratoriais.  

 Participar de campanhas educativas e incentivar as atividades comunitárias de 

atenção primária, promovendo a integração entre a equipe de saúde e a 

comunidade.  

 Recepcionar e cadastrar clientes e exames; realizar processos de coleta, 

recepção, preparação e análise das amostras, colaborando ainda na 

investigação e implantação de novas tecnologias biomédicas.  

 Trabalhar de acordo com as normas de biossegurança e qualidade e aplicar as 

técnicas adequadas no descarte de resíduos de serviços de saúde, protegendo 

os indivíduos e o meio ambiente (fonte: Catalogo Nacional Cursos Técnicos – MEC, 2021). 

 

O perfil da Qualificação Profissional de Auxiliar em  Análises Clínicas engloba o trabalho 

junto ao bioquímico, atuando no processo de recepção dos pacientes, explicação sobre 

exames, identificação dos tipos de requisição, auxílio na realização de exames, entrega de 

resultados, até a preparação e esterilização dos equipamentos. 

VII. PRÁTICA PROFISSIONAL EM SERVIÇO – PPS -  ORGANIZAÇÃO 

 

O curso não prevê o estágio curricular supervisionado, mas a Prática Profissional em 

Serviço - PPS, situação real de trabalho em diferentes situações vivenciadas, aprendizagem e 

trabalho, como experimentos e atividades específicas em ambientes especiais. 

Com a experiência acumulada em mais de quarenta anos na realização de cursos 

técnicos na área da saúde, a ETESB tem a certeza de que a vivência nos ambientes de 

serviço, ao longo do curso, garante uma aprendizagem mais significativa, possibilitando ao 

estudante refletir sobre suas práticas, relacionar saberes e desenvolver competências e 

habilidades na busca de soluções para situações diversas. 

 

Considerando que a ETESB, por meio da sua mantenedora a FEPECS, vinculada à 

Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que integra a rede de serviços públicos de 

saúde, constitui um espaço para desenvolver as práticas profissionais, que durante a 

realização do curso tem carga horária total de 200 (duzentas) horas, distribuídas entre os 

módulos II e III. 
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A concepção educacional do currículo integrado para a operacionalização dos cursos 

da ETESB, como forma de associar efetivamente o ensino e o trabalho, faz com que o 

ambiente de serviço seja tanto campo de aprendizagem como de exercício prático, adotando 

um processo educativo que ressalta o aprendizado pela descoberta, mediante uma ação 

metodológica problematizadora. 

 

Objetivos 

 Promover a efetiva integração entre ensino e prática profissional; 

 Integrar a prática e a teoria no exercício da aprendizagem profissional; 

 Favorecer a aprendizagem significativa e concreta relativa à área de trabalho; 

 Estimular a ação reflexiva e criativa do estudante no contexto do mundo do 

trabalho. 

 

A ETESB dispõe de instalações e ambientes apropriados ao desenvolvimento das 

atividades descritas no item que trata da organização curricular do curso, sendo que, parte 

desta estrutura está organizada em sua sede e outra parte nos Laboratórios de Análises 

Clínicas das Unidades Básicas de Saúde da SES/DF, previamente selecionadas pela equipe 

da Escola. Outros espaços de trabalho da área também poderão ser utilizados para as práticas 

educativas do curso. O discente ora participante  em laboratório da escola ou nos cenários da 

SES-DF, compreendidos como Unidade Básica de Saúde – UBS, Unidade de Pronto 

Atendimento – UPA, Hospitais Regionais e conveniados com a Secretaria de Estado de 

Saúde do Distrito Federal, estará devidamente paramentado com a utilização de equipamento 

de proteção (EPI´s e EPC´s)  para a prática do ensino-aprendizagem, além das exigências 

sanitárias que se fizerem exigentes durante períodos de pandemias. 

Considerando a adoção do currículo integrado e da metodologia da problematização   

para a operacionalização do currículo, torna-se imprescindível que os ambientes de serviço 

sejam campos para o desenvolvimento das atividades pedagógicas programadas, pois 

favorecem a inserção do estudante na realidade do mundo do trabalho. 

A adoção de uma estética da sensibilidade influencia decisivamente na mudança de 

paradigma de avaliação dos estudantes. Desta nova ótica, o docente avalia seus estudantes 

como um cliente exigente, que cobra do aprendiz qualidade profissional em seu 

desempenho escolar. 
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ESTRATÉGIAS OPERACIONAIS 

 
A Prática Profissional em Serviço - PPS é programada a partir da elaboração conjunta, 

pela equipe de docentes da unidade educacional, de um cronograma de desenvolvimento 

curricular, no qual constam os temas que serão abordados no ambiente escolar, com sua 

respectiva carga horária, e seu desdobramento em atividades que serão desenvolvidas no 

ambiente de serviço. E logo após, são adotados os seguintes procedimentos de: 

● identificação dos locais no âmbito do Distrito Federal que serão alvos das 

atividades práticas dos períodos de dispersão; 

● identificação das unidades de saúde da SES/DF, instituições e/ou comunidades  

onde serão realizadas as ações de prática no trabalho, conforme o eixo temático de 

cada momento; 

● elaboração de um mapa de distribuição dos  estudantes pelos ambientes 

selecionados; 

● orientação aos estudantes quanto aos objetivos e às atividades a serem executadas; 

● acompanhamento do desenvolvimento dos estudantes no ambiente  de serviço, 

mediante ações de supervisão/preceptoria; 

● avaliação contínua das ações realizadas pelo estudante no ambiente de serviço; 

● efetivação de registros relativos ao desempenho do estudante em instrumentos 

próprios (diários, fichas de acompanhamento do desenvolvimento do estudante). 

 
Nos períodos de dispersão, os estudantes estarão, no ambiente de serviço, 

acompanhados e sob orientação de um docente supervisor ou um preceptor do serviço 

devidamente capacitado pela escola para o exercício das atividades curriculares programadas 

para estas etapas. 

A instituição acompanha todos os momentos de dispersão, mediante um processo de 

supervisão geral que integra os  profissionais do Núcleo de Orientação Educacional, da 

Coordenação Técnica do Curso e da Gerência de Cursos. Dessa forma, visa garantir o 

exercício das atividades profissionais de cada unidade educacional e a coleta de subsídios  

para novas programações e/ou realização de ajustes necessários das ações educacionais no 

ambiente de serviço. 

O desenvolvimento das atividades práticas nos ambientes de serviço é realizado 
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seguindo os indicadores estabelecidos no Caderno de Atividades do Docente. 

 

Parcerias 

 
 

Considerando que a ETESB, por meio da sua mantenedora a FEPECS, é vinculada à 

Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, a rede de serviços públicos de saúde sempre se 

constituiu o principal espaço para o desenvolvimento das práticas em serviço, em geral 

superando o número de horas definidas em lei para essas atividades. 

Além das unidades de saúde da SES/DF, outros prestadores de serviços 

ambulatoriais (sejam de prevenção, tratamento, diagnóstico ou recuperação) podem ser 

firmados, ampliando assim as práticas com diferentes vivências profissionais. 

A ETESB dispõe de instalações e ambientes apropriados ao desenvolvimento das 

atividades deste curso, sendo parte desta estrutura organizada em sua sede e outra parte em 

ambientes destinados à prestação de serviços de saúde da SES/DF ou de unidades 

conveniadas à ETESB / SES / FEPECS, previamente selecionadas pela equipe da Escola. 

Além das instalações internas na ETESB, considerando a adoção do currículo 

integrado  e da metodologia da problematização para a operacionalização do currículo, torna-

se imprescindível que os ambientes de serviço sejam campo externo para o desenvolvimento 

das atividades pedagógicas programadas, pois estes favorecem a inserção do estudante na 

realidade do mundo do trabalho. Estas atividades serão realizadas nos serviços de 

atendimento de Unidades Básicas (UBS) e Hospitais (CEO) de Saúde da SES-DF ou de 

outras entidades prestadoras de serviços odontológicos, conveniadas com a escola. 

 

  

jann
novo



    
 
 
 
Plano de Curso – Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Análise Clínicas -  Página: 22 

 
 

 

VIII. APÊNDICE 
 

a) Quadro Resumo da Matriz Curricular – Curso Técnico em Análises Clínicas 
 

 
Instituição Educacional: Escola Técnica de Saúde de Brasília - ETESB  

Curso: Técnico de Nível Médio - Técnico em Análises Clínicas 

Eixo tecnológico: Ambiente e Saúde  
Oferta: Forma Presencial 

 
MÓDULO 

 

UNIDADE CURRICULAR 

CARGA HORÁRIA (hora) 

Teórica Prática 
Profissional 

 

TOTAL 

Pres EaD Sim 

 

 
 
 

I 

 

 

 
Proteção e 
Prevenção 
Educação para 
Saúde Gestão em 
Saúde I 

Fundamentos básicos de laboratório  

 
 

 
200 

 

 
 

 
50 

  

 
 

 
250 

Biossegurança 

Primeiros Socorros 

Biologia Celular 

Anatomia e Fisiologia 

Saúde ambiental e coletiva 

Informática e estatística aplicada 

Psicologias e ética 

Carga Horária do Módulo I 250  250 

 

 
 
 
 

II 

 

 
 
 

Apoio ao 
diagnóstico 
Gestão em Saúde 
II 

Processos de trabalho no laboratório  

 
 
 
 

320 

 

 
 
 
 

80 

 

 
 
 
 

100 

 

 
 
 
 

500 

Coleta Sanguínea e manipulação de amostras 
biológicas 

Hematologia I 

Urinálise I 

Microbiologia I 

Parasitologia I 

Bioquímica I 

Imunologia I 

Controle de qualidade 

Carga Horária do Módulo II 400 100 500 

Formação Intermediária: Auxiliar em Análises Clínicas 650 100 750 

 

 
 
 
 

III 

 

 
 
 
 

Apoio Diagnóstico II 

Hematologia II  

 
 

 
440 

 

 
 

 
110 

 

 
 

 
100 

 

 
 

 
650 

Urinálise II 

Microbiologia II 

Parasitologia II 

Bioquímica II 

Imunologia II 

Líquidos e Secreções 

Fundamentos de Endocrinologia 

Carga Horária do Módulo III 550 100 650 

Total da Carga horária 1200 200 1400 

Pré-requisitos para ingresso: certificado de conclusão do ensino médio e no mínimo 18 anos no ato da matrícula. 

OBSERVAÇÕES: 
1. Horário de funcionamento da Instituição: 7h às 22h 
2. Turno e horário das aulas: matutino-7h45 às 12h/vespertino-13h45 às 18h/noturno-18h45 às 22h. 
3. O item 2 será definido no início de cada período letivo, observada a carga horária aprovada. 
4. A conclusão dos módulos I e II, confere o certificado de Qualificação Profissional em Auxiliar de Análises Clínicas. 
5. A conclusão do módulo III, confere diplomação de Técnico de Nível Médio de Técnico em Análises Clínicas. 
6. As unidades curriculares do módulo III podem ser oferecidas em parcerias com instituições externas a SES-DF 

Legenda: Pres - presencial; EaD - Educação a Distância; Sim – Simulada 
 

  

jann
novo



    
 
 
 
Plano de Curso – Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Análise Clínicas -  Página: 23 

 
 

 

b) Ementas das unidades curriculares. 
 

VIII - MÓDULO I (250h) 

 

ÁREA TEMÁTICA – PROTEÇÃO E PREVENÇÃO  (110h)   

Unidades Curriculares: 

 Fundamentos básicos de laboratório (60h). 

 Biossegurança (30h). 

 Primeiros Socorros (20h). 

 

FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LABORATÓRIO (60h)      

COMPETÊNCIAS 

 Conhecer a história do laboratório. 

 Reconhecer a sua importância enquanto um Serviço de Apoio em        Diagnóstico 

e Terapia – SADT. 

 Conhecer os setores do Laboratório e associar com os materiais      biológicos e 

tipos de exames realizados. 

HABILIDADES 

 Reconhecer e entender a finalidade de cada um dos materiais     permanentes 

apresentados. 

 Reconhecer a importância das Análises Clínicas no contexto da                 Medicina 

Laboratorial. 

 Distinguir os diversos setores do laboratório. 

 Responder às diferentes situações existentes no laboratório. 

 Relacionar os materiais e equipamentos de laboratório com as suas                     funções 

na rotina laboratorial. 

 Empregar coerentemente vocabulário próprio de laboratório. 

 Estrutura básica organizacional, tecnológica e humana do laboratório de 

análises clínicas. 
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BASES TECNOLÓGICAS 

 Histórico e evolução das análises clínicas, conceitos de qualidade e 
padronização. 

 Importância do laboratório nos dias atuais. 

 Atribuições dos Auxiliares, dos Técnicos e dos demais profissionais 

em Análises Clínicas. 

 Gestão e Sistemas de informação laboratorial. 

 Materiais (vidrarias) e instrumentos (centrífugas, banho-maria, termômetro, 

cronômetro, geladeira, freezer, autoclave, cabine de segurança biológica, 

pipetas automáticas, agitadores, placas aquecedoras, balanças, etc...) de uso 

diário na rotina laboratorial. 

 Técnicas de manuseio de vidraria e de instrumentos/equipamentos, 

manutenções corretivas e preventivas. 
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Interpretação. Editora Guanabara Koogan- (Sexta Edição) 

 GORINA, Alfonso Balcells - A Clínica e o Laboratório- - (Décima Sexta Edição) 

 MOURA, R. A.; WADA, C. S.; PURCHIO, A.; ALMEIDA, T. V. Técnicas de 

Laboratório. 3. ed. São Paulo: Atheneu, 1998. 

 MILLER, Otto. Laboratórios para o clínico. 8ª Ed. São Paulo: Ed. ATHENEU, 

1999. 

 MOURA, R. A. de A. Colheita de Material para exames de Laboratório. Livraria  

Atheneu, 2ª Ed. 

 BRASIL. Conselho de Educação do Distrito Federal, Resolução nº 2/2020. 
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  BIOSSEGURANÇA (30 HORAS) 

COMPETÊNCIAS 
 

 Conhecer e avaliar os riscos a saúde e suas consequências nos ambientes de 

serviço. 

 Conhecer processos e técnicas de orientação e educação para a segurança 

no trabalho e biossegurança. 

 Decodificar a linguagem de sinais em saúde e segurança no trabalho 

identificadores dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e dos 

Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) indicados. 

 Conhecer as legislações e normas de segurança e os elementos básicos de 

prevenção de acidentes no trabalho. 

 Identificar doenças relacionadas ao ambiente e aos processos de trabalho em 

saúde assim como as respectivas ações preventivas. 

 Identificar riscos potenciais e causas originárias de incêndio e as formas 

adequadas de combate ao fogo. 

 Conhecer e avaliar técnicas adequadas de transporte, armazenamento, 

descarte de fluidos e resíduos, assim como na desinfecção de ambientes e 

equipamentos. 

 Conhecer as fontes de contaminação radioativa para a prevenção e controle 

dos danos provocados pelas radiações ionizantes. 

 Conhecer os princípios e procedimentos éticos a serem adotados nas 

questões de risco a saúde nos ambientes de serviço e notificação de 

incidentes que afetem a si próprio ou a terceiros. 

 

HABILIDADES 

 Identificar nos ambientes de serviço em saúde fatores de risco a si próprio     e ao 

cliente/paciente. 

 Atuar como agente educativo nas questões relativas à saúde e segurança  no 

trabalho, prestando informações e esclarecimentos a outras categorias 

profissionais e à população em geral. 

 Aplicar princípios ergonômicos na realização do trabalho na sua área de 

atuação na saúde. 
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 Utilizar os EPIs de acordo com as normas técnicas especificadas. 

 Manter os EPC em condições de uso. 

 Utilizar e operar equipamentos de trabalho de acordo com os princípios de 

segurança provendo sua manutenção preventiva. 

 Utilizar procedimentos e equipamentos adequados de prevenção e       combate 

ao fogo. 

 Aplicar técnicas adequadas de descarte de resíduos biológicos, físicos e 

químicos. 

 Aplicar normas de higiene e biossegurança na realização do trabalho para 

proteção da sua saúde e a do cliente / paciente. 

 Realizar limpeza e/ ou desinfecção terminal e concorrente dos      ambientes de 

trabalho. 

 Aplicar técnicas adequadas de manuseio e descarte de resíduos, fluidos, 

agentes biológicos, físicos químicos e radioativos segundo as normas de 

biossegurança. 

 Aplicar medidas de segurança no armazenamento, transporte e  manuseio de 

produtos. 

 Adotar postura ética na identificação, registro e comunicação de ocorrências 

relativas à saúde e segurança no trabalho que envolva a si próprio ou a 

terceiros. 

 

BASES TECNOLÓGICAS 

 Saúde e Segurança no Trabalho. 

 Prevenção de acidentes do trabalho; causas e formas. 

 Fatores de risco no trabalho – Classificação. 

 Técnicas e processos pedagógicos de educação para a segurança    e 

biossegurança nos locais de trabalho em saúde. 

 EPIs e EPCs – tipos, uso, legislação. 

 Códigos e símbolos específicos de SST. 

 Saúde e Segurança no Trabalho. 

 Epidemiologia da morbidade do trabalho. 

 CCIH – Central de Controle de Infecção Hospitalar. 

 CIPA – organização, funcionamento, legislação. 
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 Protocolos nos acidentes de trabalho. 

 Prevenção e combate ao fogo: triângulo do fogo, classes de incêndio, 

agentes, extintores, procedimentos de combate ao fogo e condutas gerais  em 

situação de sinistro. 

 Princípios gerais de biossegurança. 

 Conceitos de assepsia, antissepsia, desinfecção, descontaminação e 

esterilização. 

 Técnica de lavagem das mãos. 

 Procedimentos de limpeza e desinfecção de ambiente, móveis, equipamentos 

e utensílios de unidades de saúde. 

 Procedimentos de esterilização: funcionamento de equipamentos de 

esterilização química e física. 

 Princípios ativos dos produtos químicos e preparo de soluções. 

 Contaminação radioativa fontes, prevenção e controle. 

 Gerenciamento do descarte de resíduos, fluídos, agentes bilógicos, físicos, 

químicos e radioativos. 

 Ética nas questões do trabalho: conduta e ações regulatórias na área da 

saúde. 

 
                           REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
• BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais – Biossegurança –Diagnóstico 

e Monitoramento das DST, Aids e Hepatites Virais. Ministério da Saúde, 

Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais, 2010, (Série TELELAB). 

Disponível em <https://telelab.aids.gov.br/index.php/component/k2/item/88- 

biosseguranca-laboratorios- de-dst-aids-e-hepatites-virais>. acesso em 03 de maio 

de 2018 

• HINRICHSEN, L. S. Biossegurança e Controle de Infecções Risco Sanitário e 

Hospitalar, ed. Medsi, 2004. 

• HIRATA, H. M. Manual de Biossegurança. ed. Manole, 2002. 

 BRASIL. Conselho de Educação do Distrito Federal, Resolução nº 2/2020. 

Arts 71 à 80. 

 

jann
novo



    
 
 
 
Plano de Curso – Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Análise Clínicas -  Página: 29 

 
 

 

PRIMEIROS SOCORROS (20 HORAS) 
 

COMPETÊNCIAS 

 Conhecer as diferentes partes do corpo humano. 

 Atuar como cidadão e profissional de saúde na prestação de primeiros 

socorros a vítimas de acidente ou mal súbito visando manter a vida e prevenir 

complicações até a chegada de atendimento médico. 

 Avaliar a vítima com vistas a determinar as prioridades de atendimento em 

situações de emergência e trauma. 

 Identificar os recursos disponíveis na comunidade de forma a viabilizar o 

atendimento de emergência eficaz, o mais rapidamente possível. 

 

HABILIDADES 

 Identificar as partes do corpo humano e suas respectivas funções. 

 Prestar primeiros socorros à vítimas de acidentes ou mal súbito 

observando a escala de prioridades preconizada para o atendimento. 

 Providenciar socorro médico e/ou realizar imobilização e transporte 

adequado da vítima. 

 Proceder às manobras de ressuscitação cardiorrespiratória sempre que 

indicado. 

 

BASES TECNOLÓGICAS 

 Anatomia e fisiologia básica. 

 Epidemiologia do trauma. 

 Avaliação inicial da vítima - prioridades no atendimento. 

 Identificação: da parada respiratória; da parada cardíaca; do estado de 

choque. 

 Técnicas de: reanimação cardiorrespiratória e controle de hemorragias. 

 Atendimento de emergência em ferimentos, queimaduras, choque elétrico, 

desmaios, vertigens, intoxicações, envenenamentos, picada de animais 

peçonhentos, crise convulsiva, estado de choque, corpos estranhos no 

organismo, afogamento. 

 Imobilização de fraturas, luxações e entorses. 
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 Transporte de acidentados. 

 Recursos de atendimento de emergência disponíveis na comunidade.  

 
        

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 AMERICAN ACADEMY OF ORTHOPAEDIC SURGEONS. RCP para o 

Profissional de Resgate. 2.ed. Randal Fonseca. São Paulo, 2002. FONSECA, 

Randal. PRIMEIROS SOCORROS, 4.ed.. São Paulo, 2004. 

 AMERICAN HEART ASSOCIATION. Aspectos mais Relevantes das 

Diretrizes da  American Heart Association sobre Ressuscitação 

Cardiopulmonar e  Atendimento Cardiovascular de Emergência. Currents in 

Emergency Cardiovascular Care. Dez/05 - Fev/06; Disponível em: 

<http://www.heart.org/idc/groups/heart-

public/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_445983.pdf > 

 BRASIL. Conselho de Educação do Distrito Federal, Resolução nº 2/2020. 

Arts 71 à 80. 

Área Temática - EDUCANDO PARA SAÚDE (90h) 

Unidade Curriculares 

 Biologia Celular (30h) 

 Anatomia e Fisiologia (30h) 

 Saúde Ambiental e coletiva (30h) 

BIOLOGIA CELULAR (30h) 

COMPETÊNCIAS 
 

 Identificar e reconhecer as diferentes células que constituem os seres vivos e 

seus contituintes. 

 Conhecer a composição química de uma célula bem como as trocas entre ela 

e o meio. 

 Informar sobre a organização funcional do corpo humano e seu controle. 
 
HABILIDADES 

 Conhecer os passos do método científico e sua elaboração. 

http://www.heart.org/idc/groups/heart-
http://www.heart.org/idc/groups/heart-
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 Conhecer fatos básicos, princípios e fenômenos relativos à Biologia e a 

Bioquímica celular, auxiliando no desenvolvimento e diferenciação do 

comportamento fisiológico/patológico do organismo humano. 

 Enumerar as propriedades da matéria viva e a divisão dos reinos. 

 Diferenciar célula procariota e eucariota. 

 Identificar os principais constituintes moleculares das células, suas 

propriedades e funções. 

 Conhecer as trocas entre as células e o meio. 

 Informar sobre a organização funcional do corpo humano e seu controle. 

 Identificar as principais alterações celulares. 

 Aplicar os preceitos básicos para elaboração de um projeto e de uma 

pesquisa científica de acordo com o método científico. 

 Identificar as diferenças entre uma célula procariota e eucariota. 

 Organizar dados relativos à composição química de uma célula e o que 

acontece no seu meio interno e externo. 

 Identificar os processos de organização funcional do corpo humano e como    se 

aplica as formas de controle. 

 Conhecer as principais alterações a nível celular. 

 Conhecer e identificar os passos para elaboração de um projeto e do Método 

científico. 

BASES TECNOLÓGICAS 

 Métodos para elaboração de projetos. 

 Metodologia científica. 

 Propriedades da matéria viva e divisão dos reinos. 

 Estudo dos seres vivos. 

 Células procariotas e eucariotas. 

 Composição química da célula. Fontes de obtenção e metabolismo de 

nutrientes: glicídios, lipídios, proteínas e sais minerais. 

 Trocas entre a célula e o meio. 
 

 Organização funcional do corpo humano e controle do meio interno; 

jann
novo



    
 
 
 
Plano de Curso – Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Análise Clínicas -  Página: 32 

 
 

 

 A célula e a doença. 
 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

 ALBERTS, B. et al. Biologia Molecular da célula. 4.ed. Artmed, Porto Alegre. 

2004. 

 JUNQUEIRA, J. C. &amp; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 7.ed. 

Guanabara Koogan, Rio de Janeiro: 2000. 

 SOARES, J. L. Biologia. V. 1. ed. Scipione. São Paulo, 1995. 

 VIDAL, B. C. &amp; MELLO, M. L. S. Biologia celular. Livraria Atheneu, Rio de 

Janeiro. 

 BRASIL. Conselho de Educação do Distrito Federal, Resolução nº 2/2020. 

Arts 71 à 80. 

 

ANATOMIA E FISIOLOGIA (30h) 

COMPETÊNCIAS 
 

 Conhecer as diversas partes do corpo humano e as suas funções. 

 Oferecer uma visão panorâmica, didática e objetiva dos aspectos 

morfológicos relevantes do sistema orgânico do homem, proporcionando 

informações sobre anatomia macroscópica e, ao mesmo tempo, salientando a 

importância da relação entre a estrutura e a função. 

 

 
HABILIDADES: 

 Identificar as diversas partes do corpo e suas respectivas funções. 

 Criar situações para que o estudo da Anatomia e Fisiologia Humana permita o 

desenvolvimento de uma visão generalizada do corpo humano, a qual é 

fundamental para apreensão das relações de interdependência entre os 

diversos sistemas que constituem o organismo humano. 

 

BASES TECNOLÓGICAS 

 Órgãos e sistemas. 

 Posições anatômicas. 

 Sistema ósseo. 

jann
novo



    
 
 
 
Plano de Curso – Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Análise Clínicas -  Página: 33 

 
 

 

 Sistema muscular. 

 Sistema circulatório. 

 Sistema digestório. 

 Sistema urinário/ reprodutor. 

 Sistema tegumentar. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 RODRIGUES JÚNIOR, A. J.; JÁCOMO, A. L.; FIGUEIRA, L. N. T. 

Anatomia Humana; Atlas e Texto. Ícone, 244p. São Paulo 1996. 

 SNELL, R. S. Anatomia Clínica 5.ed. Guanabara Koogan, 857, p. Rio de 

Janeiro. 1995. 

 GUANABARA, Koogan. Rio de Janeiro, 1993. SPENSE, A. P. Anatomia 

Humana Básica. São Paulo, Editora Manole, 2. ed. 713p. 1991. 

 TORTORA, G. J. Corpo Humano Fundamentos de Anatomia e Fisiologia. 4. 

ed. Artmed, Porto Alegre, 2000.  

 WILLIANS, P. L.; WARWICK, R. GRAY Anatomia 35.ed. vol e, Guanabara 

Koogan. Rio de Janeiro, 2005 

 ZORNETTO, N. L. Curso de Anatomia Humana. 4.ed. IBEP, 216p. São 

Paulo, 1985. 

 DÂNGELO, J. G. FATTINI C. A. Anatomia Humana Sistêmica e Segmentar. 

2.ed. Atheneu, 671p. Rio de Janeiro, 1998. GOSLING, J. et.al. 

 Anatomia Humana. Atlas colorido e livro texto. 2.ed. Mande, São Paulo 1991. 

 YOKOCHI, C. Anatomia Fotográfica do Corpo Humano. 1.ed. Manole, São 

Paulo, 1997. 

 MCMINN, R. M. H.; HUTCHINGS, R. T. Atlas colorido de Anatomia 

Humana. 2.ed. Mande, São Paulo, 1991. 

 MOORE, K. L.; AGUR, A. M. R Fundamentos de Anatomia Clínica. 

Guanabara Koogan. Rio de Janeiro, 2002. 

 BERNE, R. M. et al. Fisiologia. 5.ed. Elsevier, Rio de Janeiro. 2004. 
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 COSTANZO, L. Fisiologia. 1ª reimpressão da 2.ed. Elsevier, Rio de Janeiro. 

2004. 

 SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 

2.ed. Manole. 

 BRASIL. Conselho de Educação do Distrito Federal, Resolução nº 2/2020. 

Arts 71 à 80. 

 
SAÚDE AMBIENTAL E COLETIVA (30h) 

 COMPETÊNCIAS 

 Reconhecer o ser humano integral, os condicionantes e determinantes do 

processo saúde e doença e a importância da preservação do meio ambiente. 

 Interpretar a legislação referente aos direitos do usuário dos serviços de 

saúde. 

 Conhecer as políticas de saúde e cidadania identificando suas possibilidades 

de atuação como cidadão e como profissional nas questões de saúde. 

 Correlacionar às necessidades humanas básicas com as necessidades de 

saúde/paciente/comunidade. 

 Cumprir e fazer cumprir a legislação sanitária dentro dos limites de sua 

atuação, como pessoas e como profissional. 

 Planejar e organizar seu trabalho tendo como ponto de partida a pesquisa   do 

perfil de saúde de sua região, com vistas a atender as necessidades básicas 

do cliente/comunidade, considerando o ser humano integral. 

 Identificar as entidades de classe e as organizações de interesse da área da 

saúde e de defesa da cidadania. 

 Conhecer os fundamentos de higiene, saneamento, nutrição e profilaxia em 

saúde. 

 Identificar e promover ações que visem a prevenção e controle de doenças 

infectocontagiosas e/ou crônicas. 

 

 Conhecer métodos para a promoção do autocuidado (físico e mental). 

 Reconhecer a importância da visão sistêmica do meio ambiente, 

considerando os conceitos de eco cidadania e cidadania. 
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 Identificar as doenças relacionadas ao ambiente e processos de trabalho na 

saúde, assim como as respectivas ações preventivas. 

HABILIDADES 

 Atuar no serviço de saúde de acordo com os princípios e legislação que 

ampara os seus usuários. 

 Atuar como agente de saúde, informando e orientando o cliente/comunidade 

sobre hábitos e medidas geradoras de melhores condições de vida, ajudando-

os a adquirir autonomia na manutenção da própria saúde. 

 

BASES TECNOLÓGICAS 

 Saúde – conceito e fatores determinantes. 

 Integridade na atenção à saúde: promoção, proteção e prevenção, 

tratamento e reabilitação. 

 Políticas de saúde e participação social. 

 História Natural da Doença / Níveis de prevenção. 

 Processo Saúde doença. 

 Redes de Atenção à Saúde (RAS). 

 SUS: Princípios e Diretrizes. 

 Direito dos usuários dos serviços de saúde. 

 Epidemiologia: conceitos e princípios. 

 Vigilância em Saúde. 

 Comunicação em Saúde. 

 Sistemas de informação em saúde. 

 Trabalho em equipe / Processo de Trabalho em Saúde. 

 Saneamento básico. 

 Desenvolvimento sustentável do meio ambiente. 

 Nutrição em Saúde. 

 Doenças Infectocontagiosas e Infectoparasitárias. 

 Noções de imunização. 

 Calendário básico de vacinação. 

 Métodos contraceptivos. 

 Doenças Sexualmente Transmissíveis. 
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 Autocuidado – promoção em saúde: alimentação, atividade física e lazer. 

 Políticas públicas de saúde relativas à nutrição e alimentação. 

 Qualidade de vida: prevenção e controle de hipertensão e diabetes. 

 Autocuidado – promoção em saúde: alcoolismo e tabagismo. 

 Autocuidado: drogas e automedicação. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 ATLAS. Coleção Manuais de Legislação. Segurança e Medicina do Trabalho, 

Lei n. 6514. 22 de dez. ed. Atlas. São Paulo. 1977. 

 BELLUSCI, S. M. Doenças Profissionais ou do Trabalho. 3. ed. SENAC. São 

Paulo. 2001. 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Fundação Nacional de Saúde. Vigilância 

Ambiental em Saúde. Brasília, 2002. 

 BRASIL. Conselho de Educação do Distrito Federal, Resolução nº 2/2020. 

Arts 71 à 80. 

 

Área Temática – Gestão em Saúde I  

Carga Horária: 50h 

Unidades curriculares: 

 Informática e estatística aplicada (26h) 

 Psicologia  e ética (24h) 
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INFORMÁTICA E ESTATÍSTICA APLICADA (26 HORAS)  

COMPETÊNCIAS 

 Conhecer como se coletam dados estatísticos. 

 Distinguir termos do vocabulário comum em bioestatística. 

 Conhecer os softwares específicos ao laboratório de análises clínicas. 

 Planejar e organizar planilhas de trabalho, com o objetivo de atender as 

necessidades básicas do laboratório e sua organização. 

 Identifica as caractrísticas estruturais e organizacionais dos diferentes 

setores do laboratório clínico. 

 

HABILIDADES 

 Registrar as análises realizadas e elaborar gráficos estatísticos. 

 Aplicar métodos e análises de dados estatísticos utilizando tabelas,    gráficos 

na realização do seu trabalho. 

 Utilizar softwares específicos ao laboratório de análises clínicas. 

 Registrar ocorrências e serviços realizados através de ferramentas de 

informática, com a finalidade de facilitar a prestação de informações ao 

cliente/paciente, a outros profissionais e ao sistema de saúde. 

 

BASES TECNOLÓGICAS 

 Noções básicas de estatística. 

 Apresentação de dados em tabelas e gráficos. 

 Medidas de tendências e de dispersão para uma amostra. 

 Noções sobre probabilidades. 

 Distribuição Normal. 

 Medidas de Escala (desvio absoluto e desvio padrão). 

 Noções sobre informática - Windows, Word, Excel, XP e Internet. 

 

 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 CRESPO, Antônio Arnot, Estatística fácil / Antônio Arnot Crespo. – 17. Ed. – 
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São Paulo: Saraiva, 2002. 

 VIEIRA, Sonia. Estatística para a Qualidade: como avaliar com precisão a 

qualidade em produtos e serviços. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999. 

 SOUZA, Fernanda; PEDRINI, Danilo; CATEN, Carla. (2009). Índices de 

capacidade do processo: comparação entre índices tradicionais e índices para 

gráficos de controle. Disponível em: <https://www.researchgate.net/figure/ 

FIGURA-1-Grafico-de-controle- Tradicional-Fonte-Adaptado-de-Montgomery-

e- runger_fig1_289479191>;. Acesso em: 09  mar. 2018 

 BRASIL. Conselho de Educação do Distrito Federal, Resolução nº 2/2020. 

Arts 71 à 80. 

PSICOLOGIA E ÉTICA (24 HORAS)  

COMPETÊNCIAS 

 Conhecer os fundamentos e princípios que regem as relações       interpessoais 

entre profissionais e clientes/pacientes. 

 Identificar e caracterizar as condutas compatíveis com as normas éticas e   os 

limites de atuação profissional em laboratório de análises clínicas. 

 Compreender as reações das pessoas com as quais convive. 

 Trabalhar as relações dos aspectos ambientais e suas influências na    atuação 

profissional. 

 Fortalecer práticas voltadas à qualidade no atendimento ao cliente e as 

relações interpessoais e aos processos de comunicação. 

 
HABILIDADES 

 Empregar no cotidiano profissional condutas compatíveis com as normas 

éticas. 

 Aplicar técnicas de comunicação interpessoal nas ações de orientação do 

cliente/comunidade com vistas à promoção da saúde. 

 Utilizar estratégias de negociação para o trabalho na equipe de saúde, 

objetivando a administração de conflitos e a viabilização do consenso. 

 Demonstrar  ações  pautadas  nos  conhecimentos  sobre  os  princípios éticos,  

 

http://www.researchgate.net/figure/FIGURA-1-Grafico-de-controle-
http://www.researchgate.net/figure/FIGURA-1-Grafico-de-controle-
http://www.researchgate.net/figure/FIGURA-1-Grafico-de-controle-
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saúde mental, relações humanas e trabalho. 

 Desenvolver um atendimento de qualidade. 

 
BASES TECNOLÓGICAS 

 Relações humanas na vida e no trabalho. 

 Trabalho em  equipe:comunicação interpessoal e psicologia     comportamental. 

 Ética profissional: a questão dos meios e dos fins no trabalho em saúde, 

conflitos entre a dimensão pública e privada. 

 Bioética. 

 Normatização da pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 OAKLANDER, V. Descobrindo crianças - a abordagem gestáltica com 

crianças e adolescentes. Summus, São Paulo. 1980. (Orgs.) Bioética- 

Alguns desafios. Loyola, São Paulo. 2001. 

 PAPALIA, D. E. &amp; OLDS, S. W. Desenvolvimento Humano. 7. ed. Artes 

Médicas, Porto Alegre. 2000. 

 PEGORARO, A Ética e Bioética- Da subsistência à existência. Vozes, 

Petrópolis. 2002. 

 PESSINI, L. &amp; BARCHIFONTAINE, C. de P. de. Problemas Atuais de 

Bioética. 4.ed. Loyola, São Paulo 1997. 

 BRANDÃO, M. Z. da S. et al. (Orgs.). Comportamento Humano- tudo (ou 

quase tudo) que você gostaria de saber para viver melhor. ESETEC, Santo 

André 2002. 

 FEIJÓ, M. Medos em pré-escolares em situação pré- cirúrgica. Aletheia, n.5, 

jan./jun. Canoas, 1997. 

 BRASIL. Conselho de Educação do Distrito Federal, Resolução nº 2/2020. 

Arts 71 à 80. 
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IX - MÓDULO II (500h) 

 
Área Temática – Apoio ao Diagnóstico I     (  400) + 100h de Prática Profissional em Serviço 

- PPS 

Unidades curriculares: 

 Processos de Trabalho no Laboratório (60h); 

 Coleta Sanguínea e Manipulação de Amostras Biológicas (100h); 

 Hematologia I (40h); 

 Urinálise I (30h); 

 Microbiologia I (30h); 

 Parasitologia I (40h); 

 Bioquímica I (40h); 

 Imunologia (30h); 

 Controle de Qualidade (30h). 

 

PROCESSOS DE TRABALHO NO LABORATÓRIO (60 HORAS)  

COMPETÊNCIAS 

 Conhecer os princípios da Gestão. 

 Conhecer os órgãos e leis que regem as profissões de Técnico e Auxiliar  em  

Análises Clínicas. 

 Conhecer as atribuições dos auxiliares, técnicos e demais profissionais do 
laboratório. 

 Conhecer estrutura organizacional e funcional dos setores que constituem o 

laboratório. 

 Identificar solicitações médicas de exames. 

 Conhecer siglas, abreviações e sinonímias dos principais termos técnicos 

relacionados   às solicitações médicas de exames. 

 Conhecer o Código de Ética Profissional. 

 Conhecer os fundamentos e princípios que regem as relações  interpessoais entre 

profissionais e clientes/pacientes. 

 Conhecer os princípios e normalização sobre pesquisa envolvendo seres  humanos. 
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HABILIDADES 

 Identificar os princípios de Gestão. 

 Identificar os órgãos e leis relacionadas com as profissões de Técnico e Auxiliar 

em Análises Clínicas; 

 Identificar as atribuições dos auxiliares, técnicos e demais profissionais do  laboratório. 

 Identificar os setores do laboratório, suas funções e interrelações; 

 Interpretar solicitações médicas de exames; 

 Identificar as principais siglas, abreviações e sinonímias dos termos  técnicos 

relacionados às solicitações médicas de exames. 

 Interpretar o Código de Etica Profissional. 

 Responder as diferentes situações éticas e psicológicas existentes no ambiente 

profissional de acordo com os princípios e fundamentos que regem as relações 

interpessoais. 

 Identificar os princípios e normatizações relativas a pesquisa com seres humanos. 

 
BASES TECNOLÓGICAS 

 Gestão: qualidade e hierarquia das responsabilidades. 

 Leis e órgãos relacionadas a profissão. 

 Atribuições dos auxiliares, técnicos e demais profissionais de laboratório. 

 Estrutura organizacional e funcional do laboratório. 

 Exames: Solicitações médicas. 

 Siglas, abreviações e sinonímias dos principais termos técnicos relacionados às 

solicitações médicas de exames. 

 Ética profissional. 

 Psicologia aplicada ao trabalho. 

 Normatização da pesquisa envolvendo seres humanos. 
 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Departamento de Economia da 

Saúde, Investimentos e Desenvolvimento. Apoio ao diagnóstico e à terapia: Anatomia 
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Patológica, Patologia Clínica, Hemoterapia e Hematologia, Medicina Nuclear / 

Ministério da Saúde, Secretaria-Executiva, Departamento de Economia da Saúde, 

Investimentos e Desenvolvimento. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 188 p.: il. 

(Programação Arquitetônica de Unidades Funcionais de Saúde; v. 4. 

 HENRY, John Bernard – Diagnósticos Clínicos e tratamento por métodos laboratoriais 

/ John Bernard Henry; (tradução Ida Cristina Gubert). – 20ª Ed. – Barueri, SP: Manole, 

2008. 

 MOURA, R. A. de A. Colheita de Material para exames de Laboratório. Livraria 

Atheneu, 2ª Ed. 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE. (1999). Técnicas para coleta de sangue e secreções. 

 Control-Lab. (1999). Coleta de Material no Laboratório Clínico. 1ª Edição 

 MOURA, R. A. de A. Colheita de Material para exames de Laboratório. Livraria 

Atheneu, 2ª Ed. 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE. (1999). Técnicas para coleta de sangue e secreções. 

 Control-Lab. (1999). Coleta de Material no Laboratório Clínico. 1ª Edição. 

 LIMA, A. Oliveira - Métodos de Laboratórios Aplicados à Clínica – Técnica e 

Interpretação 

 Editora Guanabara Koogan-(Sexta Edição) 

 GORINA, Alfonso Balcells - A Clínica e o Laboratório - (Décima Sexta Edição) Failace, 

Renato – Hemograma, manual de interpretação – Editora Artes Médicas-(2ª Edição 

corrigida) Biossegurança no Laboratório Clínico- Mateus M. de Souza 

 CARVALHO, William de Freitas – Técnicas Médicas de Hematologia e Imuno- 

Hematologia- Coopmed Editora-(6ª edição) 

 HENRY, J.B. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais. 19ª ed, 

Ed. Manole, 1999. 

 LIMA, A.O. Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica. 8ª ed., Ed. Guanabara 

Koogan, 2001 

 FERREIRA, A.W.; ÁVILA, S.L.M. Diagnóstico Laboratorial das Principais Doenças 

jann
novo



    
 
 
 
Plano de Curso – Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Análise Clínicas -  Página: 43 

 
 

 

Infecciosas e Auto-Imunes. Ed. Guanabara Koogan, 1996. 

 ROTH, E. Como preparar um laboratório conforme as normas das BPLC. Ed. Futura, 

1998. 

 MANUAL DO LABORATÓRIO. Apostila do Programa Nacional de Controle de 

Qualidade (PNCQ). 2006. HENRY. 

 J. B. Diagnósticos, clínicos e tratamento. Por métodos laboratoriais. 18 ed, Manole. 

1995. 

 LIMA, A. Oliveira - Métodos de Laboratórios Aplicados à Clínica – Técnica e 

Interpretação Editora Guanabara Koogan- (Sexta Edição) 

 GORINA, Alfonso Balcells - A Clínica e o Laboratório- - (Décima Sexta Edição). 

 BRASIL. Conselho de Educação do Distrito Federal, Resolução nº 2/2020. Arts 71 à 

80. 

 

COLETA SANGUÍNEA E MANIPULAÇÃO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS   
(100 h) 

 

COMPETÊNCIAS 

 Conhecer o sistema circulatório: anatomia e fisiologia – Princípios   Básicos. 

 Conceituar hemostasia. 

 Conhecer e entender a cascata da coagulação. 

 Conhecer os principais anticoagulantes sanguíneos e seus mecanismos     de ação. 

 Conhecer os princípios da Biossegurança em coleta sanguínea. 

 Compreender os princípios psicológicos e éticos que envolvem o processo de coleta 

sanguínea - relação profissional/cliente. 

 Conhecer as características técnicas das solicitações médicas de exames sanguíneos. 

 Identificar os procedimentos técnicos em coleta. 

 

HABILIDADES 

 Identificar a constituição e as estruturas do Sistema Cardiovascular. 

 Identificar os mecanismos da coagulação sanguínea. 

 Identificar e selecionar os anticoagulantes adequados a cada tipo de co leta. 
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 Identificar e executar as técnicas utilizadas nas coletas sanguíneas. 

 Aplicar procedimentos de biossegurança em coleta. 

 Aplicar técnicas de acolhimento e sensibilização do paciente/cliente durante o 

processo de coleta. 

 Interpretar solicitações médicas de exame. 

 Identificar, organizar e manusear o material de coleta. 

 Executar coleta sanguínea de acordo com as normas técnicas e a solicitação 

médica. 

 

BASES TECNOLÓGICAS 

 O estudo da célula. 

 Análise morfofuncional do sangue. 

 O Sistema Circulatório. 

 O Sistema Cardiovascular: Anatomia e Fisiologia. 

 A Circulação Sanguínea; composição do sangue; distribuição dos líquidos no 

organismo; funções do sangue; hemopoese e hemocaterese; Coagulograma. 

 Anticoagulantes sanguíneos: mecanismo de ação. 

 Biossegurança em coleta. 

 Psicologia e ética relacionadas à coleta. 

 Solicitações médicas de exame: Interpretação - siglas, abreviações e sinonímias 

dos exames e termos técnicos relacionados ao laboratório. 

 Técnicas para coletas sanguíneas. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Departamento de Economia da 

Saúde, Investimentos e Desenvolvimento. Apoio ao diagnóstico e à terapia: Anatomia 

Patológica, Patologia Clínica, Hemoterapia e Hematologia, Medicina Nuclear / 

Ministério da Saúde, Secretaria-Executiva, Departamento de Economia da Saúde, 

Investimentos e Desenvolvimento. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 188 p.: il. 

(Programação Arquitetônica de Unidades Funcionais de Saúde; v. 4. 

 HENRY, John Bernard – Diagnósticos Clínicos e tratamento por métodos laboratoriais 

/ John Bernard Henry; (tradução Ida Cristina Gubert). – 20ª Ed. – Barueri, SP: Manole, 

2008. 
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 MOURA, R. A. de A. Colheita de Material para exames de Laboratório. Livraria 

Atheneu, 2ª Ed. 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE. (1999). Técnicas para coleta de sangue e secreções. 

 Control-Lab. (1999). Coleta de Material no Laboratório Clínico. 1ª Edição 

 MOURA, R. A. de A. Colheita de Material para exames de Laboratório. Livraria 

Atheneu, 2ª Ed. 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE. (1999). Técnicas para coleta de sangue e secreções 

 Control-Lab. (1999). Coleta de Material no Laboratório Clínico. 1ª Edição. 

 LIMA, A. Oliveira - Métodos de Laboratórios Aplicados à Clínica – Técnica e 

Interpretação 

 Editora Guanabara Koogan-(Sexta Edição) 

 GORINA, Alfonso Balcells - A Clínica e o Laboratório - (Décima Sexta Edição) 

Failace, Renato – Hemograma, manual de interpretação – Editora Artes Médicas-(2ª 

Edição corrigida) Biossegurança no Laboratório Clínico- Mateus M. de Souza 

 CARVALHO, William de Freitas – Técnicas Médicas de Hematologia e Imuno-

Hematologia- Coopmed Editora-(6ª edição) 

 HENRY, J.B. Diagnósticos Clínicos e Tratamento por Métodos Laboratoriais. 19ª ed, 

Ed. Manole, 1999. 

 LIMA, A.O. Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica. 8ª ed., Ed. Guanabara 

Koogan, 2001 

 FERREIRA, A.W.; ÁVILA, S.L.M. Diagnóstico Laboratorial das Principais Doenças 

Infecciosas e Auto-Imunes. Ed. Guanabara Koogan, 1996. 

 ROTH, E. Como preparar um laboratório conforme as normas das BPLC. Ed. Futura, 

1998. 

 MANUAL DO LABORATÓRIO. Apostila do Programa Nacional de Controle de 

Qualidade (PNCQ). 2006. HENRY. 

 J. B. Diagnósticos, clínicos e tratamento. Por métodos laboratoriais. 18 ed, Manole. 

1995. 
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 LIMA, A. Oliveira - Métodos de Laboratórios Aplicados à Clínica – Técnica e 

Interpretação Editora Guanabara Koogan- (Sexta Edição) 

 GORINA, Alfonso Balcells - A Clínica e o Laboratório- - (Décima Sexta Edição). 

 BRASIL. Conselho de Educação do Distrito Federal, Resolução nº 2/2020. Arts 71 à 

80. 

 

HEMATOLOGIA I (40 h) 

COMPETÊNCIAS 
 

 Conhecer a estrutura interna das células e suas funções. 

 Conhecer a função do sangue. 

 Identificar as células sanguíneas e suas funções. 

 Conhecer hemopoese e hemocaterese. 

 Conhecer os termos hematológicos e suas siglas. 

 Conhecer as hemácias normais e anormais. 

 Compreender o que é hematócrito. 

 Compreender o que é hemoglobina. 

 Conhecer o processo de hemossedimentação. 

 Conhecer as hemoglobinopatias. 

 Entender sobre hemácias falciformes. 

 Conhecer e identificar as estruturas funcionais do Reticulócitos. 

 Conhecer os principios de biossegurança aplicada ao setor. 

 Conhecer os procedimentos e técnicas para a organização, limpeza, conservação de 

materiais, equipamentos e bancada. 

 Conhecer o sistema de controle de qualidade aplicado ao setor. 

 Conhecer os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). 

 Conhecer as ferramentas de Informática aplicada ao setor- softwares básicos. 

HABILIDADES 

 Identificar e diferenciar as estruturas celulares. 

 Descrever as diversas funções sangüíneas. 

 Reconhecer e interpretar a solicitação médica para os exames   hematológicos. 

 Realizar exame de hematócrito. 
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 Realizar exame de hemossedimentação. 

 Preparar teste de falcização. 

 Preparar exame para a contagem do reticulócito. 

 Utilizar métodos de biossegurança e cuidados no setor de hematologia; 

 Organizar a limpeza, conservação de materiais, equipamentos e bancada  do 

laboratório. 

 Adotar no ambiente de trabalho os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). 

 Utilizar as ferramentas de informática aplicadas ao setor. 

 

BASES TECNOLÓGICAS 

 Estudo das linhagens celulares. 

 Estudo das hemácias. 

 Termos hematológicos. 

 Realização de hematócrito. 

 Hemossedimentação. 

 Hemoglobina e hemoglobinopatias. 

 Falcização. 

 Reticulócitos. 

 Biossegurança aplicada ao setor. 

 Organização,limpeza,  conservação de materiais, equipamentos e      bancadas do 

laboratório. 

 Controle de qualidade aplicado ao setor. 

 Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). 

 Informática aplicada ao setor. 
 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Departamento de Economia da 

Saúde, Investimentos e Desenvolvimento. Apoio ao diagnóstico e à terapia: Anatomia 

Patológica, Patologia Clínica, Hemoterapia e Hematologia, Medicina Nuclear / 

Ministério da Saúde, Secretaria-Executiva, Departamento de Economia da Saúde, 

Investimentos e Desenvolvimento. – Brasília: Ministério da Saúde, 2014. 188 p.: il. 

(Programação Arquitetônica de Unidades Funcionais de Saúde; v. 4). 
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 CARVALHO, William de Freitas – Técnicas Médicas de Hematologia e Imuno- 

Hematologia- Coopmed Editora-(6ª edição). 

 FAILACE, Renato – Hemograma, manual de interpretação – Editora Artes Médicas-

(2ª Edição corrigida) Biossegurança no Laboratório Clínico- Mateus M. de Souza. 

 CARVALHO, William de Freitas – Técnicas Médicas de Hematologia e Imuno- 

Hematologia- Coopmed Editora-(6ª edição). 

 BRASIL. Conselho de Educação do Distrito Federal, Resolução nº 2/2020. Arts 71 à 

80. 

 

URINÁLISE I (30 h) 

 
COMPETÊNCIAS 

 Conhecer as bases fisiológicas do Sistema Renal e a Composição da  Urina. 

 Conhecer as principais patologias que atingem o sistema urinário. 

 Relacionar a alimentação uso de medicamentos com a interferência nos diversos 

exames de urina. 

 Conhecer os exames de urina e a função de cada um deles. 

 Conhecer as técnicas de coleta de urina para cada exame. 

 Conhecer o processo de análise físico-química para realização do EAS (Elementos 

Anormais e Sedimentoscopia) com técnica de controle de qualidade. 

 Conhecer os princípios de biossegurança aplicada ao setor. 

 Conhecer procedimentos e técnicas para a organização, limpeza, conservação de 

materiais, equipamentos e bancada. 

 Conhecer o sistema de controle de qualidade aplicado ao setor. 

 Conhecer os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). 

 Conhecer as ferramentas de Informática aplicada ao setor – Softwares  básicos. 
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HABILIDADES 

 Identificar e avaliar os componentes de formação da urina. 

 Promover investigação de patologias no material urinário. 

 Avaliar o sistema urinário. 

 Reconhecer nas solicitações médicas quais são os exames   relacionados à urina e a 

sua função. 

 Adotar as condutas/procedimentos adequadas a cada exame de urina. 

 Identificar os possíveis interferentes nos exames de urinálise. 

 Orientar o paciente como proceder a coleta da amostra de urina. 

 Preparar a urina para a realização da análise físico-química do EAS. 

 Desenvolver a análise físico-química para realização do EAS (Elementos     Anormais 

e Sedimentoscopia) com técnica de controle de qualidade. 

 Utilizar métodos de biossegurança e cuidados com o setor de urinálise. 

 Organizar a limpeza, conservação de materiais, equipamentos e bancada  do 

laboratório. 

 Adotar no ambiente de trabalho os Procedimentos Operacionais Padrão       (POPs). 

 Utilizar as ferramentas de informática aplicadas ao setor. 

 

BASES TECNOLÓGICAS 

 Morfologia renal com considerações sobre filtração, reabsorção, secreção  e excreção 

renal. 

 Composição da urina. 

 Distúrbios da micção. 

 Síndromes renais, quadros infecciosos e insuficiência renal. 

 Exames mais realizados em urinálise e quando podem ser utilizados. 

 Interferentes nos exame de urina: alimentação, medicação e fatores        fisiológicos. 

 Técnicas de coleta de urina para diferentes exames. 

 EAS: escolha da amostra, conservantes e recipientes. 

 Procedimentos na análise físico-química na urina de rotina. 

 Metodologia das fitas reagentes. 
 

 Procedimento na organização, limpeza, conservação de materiais,  equipamentos e 

jann
novo



    
 
 
 
Plano de Curso – Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Análise Clínicas -  Página: 50 

 
 

 

bancada. 

 Biossegurança aplicada ao setor. 

 Controle de qualidade aplicado ao setor. 

 Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). 

 Informática. 
 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 MEDEIROS, A. Semiologia do Exame Sumário de Urina. Rio de Janeiro, Guanabara, 

1981. 

 VALLADA, E. P. Manual de exames de urina. 3ª ed. São Paulo, Atheneu, 1978. 

 MOURA, R. A.; WADA, C. S.; PURCHIO, A; ALMEIDA, T. V. Técnicas de     Laboratório. 

3. ed. São Paulo: Atheneu, 1998. 

 BRASIL. Conselho de Educação do Distrito Federal, Resolução nº 2/2020. Arts 71 à 

80. 

 

MICROBIOLOGIA I (30 HORAS) 

COMPETÊNCIAS 

 Conhecer a história e  os fundamentos da microbiologia. 

 Reconhecer os diferentes tipos de microorganismos. 

 Conhecer a estrutura  bacteriana. 

 Identificar microorganismos saprófitos e patogênicos. 

 Conceituar infecção e seus estágios. 

 Conhecer os diferentes tipos de coloração bacteriana. 

 Identificar equipamentos, vidraria, e utensílios aplicados ao setor. 

 Conhecer técnicas de        descontaminação, lavagem e esterilização. 

 Conhecer e preparar meios de cultura. 

 Identificar amostras clínicas 

 Relacionar os tipos de inoculação com os meios de cultura e condições de 

incubação. 
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 Conhecer e aplicar fluxograma de: Urocultura, Coprocultura, Cultura de    

Orofaringe, de Secreções    diversas, Hemocultura e líquidos Corporais. 

 Conhecer os princípios de biossegurança aplicada ao setor. 

 Conhecer os  procedimentos e técnicas para  a organização, limpeza, conservação 

de materiais, equipamentos    e bancada; 

 Conhecer o sistema de controle de qualidade    aplicado ao setor; 

 Conhecer os     Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). 

 Conhecer as ferramentas de Informática aplicada ao setor – Sotwares Básicos. 

 

HABILIDADES 

 Executar os diferentes  tipos de coloração  bacteriana. 

 Realizar a técnica de coloração de Gram e Albert Laybourn. 

 Realizar a técnica de coloração de Ziehl- Neelsen. 

 Preparar amostra clínica para exame a fresco. 

 Esterilizar e montar materiais utilizados no laboratório de microbiologia. 

 Preparar e distribuir os  diversos meios de cultura. 

 Realizar controle de qualidade de corantes, reagentes e meios de cultura. 

 Interpretar solicitações médicas, identificando o tipo de amostra biológica a ser 

coletada.

 Executar coleta de amostras clínicas para análise microbiológica. 

 Aplicar técnicas de transporte e conservação de amostras clínicas;

 Executar técnicas de inoculação de: Urocultura, Coprocultura, Cultura de Orofaringe, 

de Secreções diversas, Hemocultura e líquidos Corporais.

 Utilizar métodos de biossegurança e cuidados  com o setor de microbiologia.

 Organizar a limpeza, conservação de materiais,  equipamentos e  bancada         do 

laboratório

 Adotar no ambiente de trabalho os Procedimentos     Operacionais Padrão  (POPs).

 Utilizar as ferramentas  de informática aplicadas  ao setor. 

 

BASES TECNOLÓGICAS 

 Gestão: qualidade e        hierarquia das   responsabilidades. 

 Leis e órgãos relacionadas a profissão. 
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 Atribuições dos  auxiliares, técnicos e demais profissionais  de laboratório. 

 Estrutura organizacional e funcional do laboratório. 

 Exames: Solicitações  médicas. 

 Siglas, abreviações e sinonímias dos principais termos  técnicos relacionados às  

solicitações médicas de  exames. 

 Ética profissional. 

 Psicologia aplicada ao trabalho. 

 Normatização da  pesquisa envolvendo seres humanos. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 MOURA, R. A. de A. Colheita de Material para exames de Laboratório. Livraria 

Atheneu, 2ª Ed. 

 BURTIS e ASHWOOD. Fundamentos de Química Clínica. 4ª Ed. Editora 

Guanabara Koogan, 1998 

 COMPLEMENTAR 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE. (1999). Técnicas para coleta de sangue e secreções. 

 Control-Lab. (1999). Coleta de Material no Laboratório Clínico. 1ª Edição. 

 BRASIL. Conselho de Educação do Distrito Federal, Resolução nº 2/2020. Arts 71 à 

80. 

 
PARASITOLOGIA I (40 HORAS) 

 

COMPETÊNCIAS 

 Conhecer a anatomia do sistema digestório. 

 Conhecer os tipos de associações entre os animais. 

 Conhecer as diversas ações dos parasitos sobre o hospedeiro. 

 Conhecer os conceitos e princípios relacionados com a classificação    taxonômica. 

 Identificar aspectos de defesa do organismo e suas relações com o      processo 

saúde- parasita. 

 Conhecer os tipos de ações parasitárias sobre o hospedeiro. 

 Conhecer e classificar a nomenclatura zoológica. 

 Reconhecer a importância do saneamento básico, da educação e demais  métodos 

na prevenção das doenças parasitárias. 

jann
novo



    
 
 
 
Plano de Curso – Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Análise Clínicas -  Página: 53 

 
 

 

 Conhecer as técnicas de concentração de fezes para o isolamento de  parasitas 

intestinais. 

 Interpretar normas técnicas de descontaminação, limpeza, preparo e    estocagem de 

material. 

 Conhecer os princípios de biossegurança aplicada ao setor. 

 Conhecer os procedimentos e técnicas para a organização, limpeza,    conservação 

de materiais, equipamentos e bancada. 

 Conhecer o sistema de controle de qualidade aplicado ao setor. 

 Conhecer os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). 

 Conhecer as ferramentas de Informática aplicada ao setor – softwares    básicos. 

 
HABILIDADES 

 Identificar as estruturas do sistema digestório. 

 Orientar indivíduos ou grupos para adoção de medidas, atitudes, cuidados  que 

possam prevenir as doenças parasitárias. 

 Identificar os tipos de associações entre os animais. 

 Identificar e aplicar princípios e ações dos diversos hospedeiros  parasitários. 

 Identificar e classificar os seres vivos baseado na sua morfologia. 

 Realizar e aplicar métodos específicos na pesquisa de vários parasitas  intestinais. 

 Realizar e aplicar os tipos de esfregaços sanguíneos no diagnóstico dos  parasitos 

do sangue. 

 Realizar procedimentos de conservação e manutenção dos materiais e 

equipamentos utilizados na área. 

 Utilizar métodos de biossegurança e cuidados como setor de parasitologia. 

 Organizar a limpeza, conservação de materiais, equipamentos e bancada do 

laboratório. 

 Adotar no ambiente de trabalho os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). 

 Utilizar as ferramentas de informática aplicadas ao setor. 

 
BASES TECNOLÓGICAS 

 Anatomia e fisiologia do aparelho digestório. 

 Relação hospedeira parasita: Comensalismo; Parasitismo; Mutualismo. 

 Ações dos parasitas sobre o hospedeiro: Doenças Parasitárias – Ações 
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Espoliativas; Ação Tóxica; Ação Mecânica; Ação Traumática; Ação Irritativa; Ação 

Enzimática; Anóxia. 

 Conhecimento da Classificação Zoológica. 

 Coleta, transporte e processamento de amostras. 

 Técnicas de concentração de fezes para isolamento de parasitas intestinais: 

Métodos diretos; Método de Hoffman; Método de Rugai;  Método Richtie;  Método 

de Wilis; Método de Baerman; Teste da fita gomada. 

 Técnicas de preparação de parasitas do sangue e tecidos: Parasitas do sangue 

intracelular; Parasitas dos tecidos intracelulares cutâneos. 

 Limpeza e desinfecção de do ambiente, móveis, equipamentos, materiais da área. 

 Princípios gerais de biossegurança da área. 

 Informática em Parasitologia. 

 Biossegurança aplicada ao setor de microbiologia. 

 Controle de qualidade aplicado ao setor de Parasitologia. 

 Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). 
 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 NEVES, D. P. Parasitologia Humana. 6. ed. São Paulo, Atheneu. 1998. 

COMPLEMENTAR 

 REY, L. Parasitologia. 2. ed. Rio de Janeiro, Guanabara, 1991. 

 BRASIL. Conselho de Educação do Distrito Federal, Resolução nº 2/2020. Arts 71 

à 80. 

 
 

BIOQUÍMICA I (40 h) 

COMPETÊNCIAS 
 

 Compreender o processo e as características que envolvem a calibração e o 

controle de qualidade para o funcionamento adequado dos equipamentos. 

 Estabelecer as diferenças existentes entre fotometria e colorimetria. 

 Conhecer os componentes básicos de um espectrofotômetro. 

 Conhecer as Leis Básicas da Fotometria. 

 Conhecer e distinguir os conceitos de absorbância e transmitância. 
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 Conhecer normas e técnicas de Controle de Qualidade (CQ). 

 Conhecer os elementos básicos que definem o Controle de Qualidade (CQ). 

 Compreender os objetivos primários do Controle de Qualidade (CQ) intra e 

extralaborial. 

 Conhecer as técnicas de preparo de soluções e diluições. 

 Conhecer a estrutura, classificação e funções biológicas dos principais 

carboidratos. 

 Conhecer a origem dos açúcares-álcoois ou poliálcoois, suas propriedades, usos 

e implicações decorrentes de sua formação no organismo. 

 Conhecer o processo de fermentação e glicolise aeróbica. 

 Conhecer o processo de geração de energia obtida através da fermentação e 

glicolise. 

 Conhecer as reações de hidrólise da lactose, sacarose, frutose e amido. 

 Conhecer as principais patologias relacionadas a Erro Inato de Metabolismo. 

 Conhecer as principais técnicas bioquímicas empregadas para identificar 

qualitativa e quantitativamente os carboidratos. 

 Conhecer a estrutura, classificação e funções biológicas dos principais lipídios. 

 Conhecer a relação entre níveis plasmáticos de colesterol, triglicérides e 

lipoproteínas com o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

 Conhecer via de degradação dos triglicérides e dos ácidos graxos. 

 Identificar no mapa metabólico as reações de síntese e degradação dos  ácidos 

graxos. 

 Conhecer a função do acetil-CoA como doador de carbonos para a síntese    de 

ácidos graxos e colesterol. 

 Conhecer as reações de síntese de corpos cetônicos. 

 Conhecer as vitaminas lipossolúveis. 

 Conhecer a estrutura, classificação e funções biológicas dos principais 

proteínas e enzimas. 

 Conhecer desnaturação e explicar o papel dos diferentes agentes desnaturantes. 

 Conhecer o efeito da desnaturação sobre a propriedade das proteínas nutritivas. 

 Conhecer a natureza química das enzimas e as suas propriedades. 

 Compreender a importância dos marcadores cardíacos na prevenção dos  infartos 
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do miocárdio. 

 Conhecer o mecanismo de ação dos marcadores (enzimas e proteínas) do ponto 

de vista biológico. 

 Conhecer o quadro comparativo dos semiperíodos de vida dos marcadores   de 

injúria cardíaca no sangue. 

 Conhecer as vantagens e desvantagens no diagnóstico laboratorial dos 

marcadores cardíacos. 

 Conhecer as rotinas, protocolos de trabalho, no diagnóstico laboratorial    dos 

marcadores cardíacos, instalação e equipamentos utilizados. 

 Conhecer procedimentos necessários à conservação e manutenção dos 

materiais, instrumentos, equipamentos e local de trabalho. 

 Conhecer as normas de biossegurança aplicada ao setor. 

 Conhecer os procedimentos e técnicas para a organização, limpeza,   conservação 

de materiais, equipamentos e bancada. 

 Conhecer o sistema de controle de qualidade aplicado ao setor. 

 Conhecer os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). 

 Conhecer as ferramentas de Informática aplicada ao setor – Softwares  

básicos. 

 

HABILIDADES 
 

 Utilizar o espectro de acordo  com as especificações de funcionamento. 

 Identificar os objetivos e resumir as Leis Básicas da fotometria. 

 Aferir o espectrofotômetro. 

 Diferenciar entre absorbância e transmitância; 

 Realizar procedimentos de calibração de equipamentos. 

 Aplicar técnicas de controle de qualidade em Química Clinica (CQ). 

 Adotar as linguagens e termos relacionados ao Controle de Qualidade (CQ). 

 Aplicar o princípio do controle de qualidade intra e extralaboratorial. 

 Preparar soluções e diluições. 

 Realizar titulações e doseamentos. 

 Identificar a classificação dos carboidratos. 

 Identificar os açúcares- álcoois ou poliálcoois, suas propriedades, usos e 
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implicações decorrentes de sua formação notômetro de organismo. 

 Identificar os produtos finais resultantes do catabolismo da glicose    (glicolise e 

glicogenolise e gliconeogenese). 

 Identificar os processos de fermentação e glicólise aeróbica. 

 Analisar o balanço energético dos processos de fermentação e glicólise    aeróbica. 

 Interpretar as reações de hidrólise da lactose, sacarose e amido,  indicando o 

destino metabólico dos produtos gerados. 

 Identificar as principais patologias relacionadas a Erro Inato de  Metabolismo. 

 Relacionar as patologias que envolvem a metabolização da lactose, frutose e 

galactose. 

 Analisar as diferenças de comportamento entre açúcares redutores e não 

redutores. 

 Aplicar os procedimentos técnicos e os fundamentos utilizados para a 

determinação quantitativa e qualitativa de açúcares em diferentes amostras 

biológicas. 

 Identificar a estrutura, a classificação e funções biológicas de cada grupo  de 

lipídios. 

 Identificar as dislipidemias como fatores de risco nas doenças cardiovasculares. 

 Analisar a via de degradação dos triglicérides e dos ácidos graxos, identificando 

as enzimas envolvidas no processo. 

 Identificar no mapa metabólico as reações de síntese e catabolismo dos ácidos 

graxos. 

 Reconhecer o papel do acetil-CoA como doador de carbonos para a síntese de 

ácidos graxos e colesterol, fazendo a integração entre catabolismo de açúcares, 

gorduras e aminoácidos. 

 Identificar os corpos cetônicos e os locais de síntese. 

 Reconhecer as reações de síntese de corpos cetônicos. 

 Discutir a formação de corpos cetônicos em situações de jejum e diabetes. 

 Aplicar os procedimentos técnicos e os fundamentos utilizados para a 

determinação quantitativa e qualitativa dos lipídios em diferentes amostras 

biológicas. 

 Identificar as vitaminas lipossolúveis. 

 Identificar a estrutura, classificação e funções biológicas dos principais     
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proteínas e enzimas. 

 Reconhecer a classificação do grupo funcional das proteínas. 

 Reconhecer os efeitos fisiológicos dos principais grupos protéicos. 

 Justificar os diferentes níveis de organização estrutural das proteínas. 

 Reconhecer a ligação peptídica. 

 Descrever o papel das enzimas digestivas sobre as proteínas. 

 Descrever as principais reações de degradação dos aminoácidos,   citando as 

enzimas e coenzimas envolvidas. 

 Descrever o papel do pH e da temperatura sobre a estrutura das   enzimas. 

 Reconhecer as formas de transporte dos grupos amino derivados da degradação 

dos aminoácidos entre os músculos e tecidos extra- hepáticos e o fígado. 

 Identificar no mapa metabólico as reações do ciclo da ureia. 

 Estudar a localização celular do Ciclo da ureia e descrever sua importância. 

 Destacar as principais características de um marcador cardíaco. 

 Correlacionar as concentrações plasmáticas de transaminases com  condições 

patológicas. 

 Identificar a Importância das Dosagens dos Marcadores de Injúria    Cardíaca no 

I.A.M. 

 Citar as principais características de um marcador cardíaco. 

 Correlacionar o mecanismo de ação dos marcadores (enzimas e  proteínas) do 

ponto de vista biológico. 

 Analisar o quadro comparativo dos semiperíodos de vida dos marcadores         de 

injúria cardíaca no sangue. 

 Identificar a natureza e a importância da determinação do perfil  cardiológico. 

 Analisar o quadro comparativo dos marcadores cardíacos, destacando as 

vantagens e desvantagens da sua determinação em laboratório. 

 Realizar procedimentos de conservação, manutenção e limpeza nos  materiais, 

equipamentos e local de trabalho. 

 Seguir protocolos e realizar cadastros e pacientes e resultados. 

 Utilizar métodos de biossegurança e cuidados com o setor de    parasitologia. 

 Organizar a limpeza, conservação de materiais, equipamentos e bancada do 

laboratório. 

 Adotar no ambiente de trabalho os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). 
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 Utilizar as ferramentas de informática aplicadas ao setor. 

 
BASES TECNOLÓGICAS 

 Princípios de Fotometria. 

 Controle de Qualidade em Química Clínica (CQ). 

 Técnicas de preparação de soluções e diluições. 

  Química de glicídios (conceito, classificação e função biológica monossacarídeos, 

oligossacarídeos, polissacarídeos e  mucopolissacarídeos). 

  Anáises química dos carboidratos em laboratório – Principais reações envolvidas 

nas vias de degradação e síntese dos carboidratos / Produtos finais 

neoglicogênese / Reações metabólicas que ocorrem nas no sistema hepaticas e 

muscular (glicolítica, glicólise aeróbica e glicogenólise) / Patologias relacionadas 

ao “Erro Inato do Metabolismo” que envolvem a lactose, frutose e galactose / 

Açúcar Redutor e Não redutor. 

 Química dos lipídeos (conceito, estrutura, classificação e função  biológica do 

grupo de lipídios). 

 Metabolismo lipídios. 

 Digestão e absorção de lipídeos. 

 Dislipidemias nos riscos de desenvolver as doenças cardiovasculares. 

 Síntese dos ácidos graxos. 

 Síntese de fosfolipídios e triacilgliceróis. 

 Origem, transporte e destino dos lipídeos do plasma. 

 Lipoproteínas. 

 Metabolismo do colesterol e ácidos biliares. 

 Ciclo dos ácidos tricarboxílicos. 

 Métodos e Técnicas de análise qualitativa e quantitativas. 

 Degradação dos triglicérides e dos ácidos graxos. 

 Degradação dos lipídios (colesterol, triglicérides, lipoproteínas e outros). 

 Cetogênese: Cetose; Cetonemia; Cetonúria. 

 Vitaminas lipossolúveis. 

 Química dos protídeos (conceito, classificação, estrutura e função  biológica). 

 Metabolismo das proteínas: Digestão e Absorção. 
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 Processos gerais e síntese de aminoácidos. 

 Catabolismo dos aminoácidos. 

 Glicosilação e glicação de lipídeos e protídeos. 

 Derivados de aminoácidos com especial interesse biológico. 

 Síntese e degradação da heme. 

 Metabolismo das bases púricas e pirimídicas: O Ciclo da ureia. 

 Classificação e funções das enzimas. 

 Indicadores de alterações na concentração do substrato (pH e 

temperatura). 

 Vitaminas e coenzimas. 

 Métodos e Técnicas de Análise Qualitativa e Quantitativas. 

 Princípios de Enzimologia. 

 Princípios básicos de eletroforese. 

 Perfil hepático: Marcadores da hepatite. 

 Métodos e Técnicas de análise qualitativa e quantitativas. 

 Marcadores cardíacos. 

 Prevenção do IAM. 

 Características. 

 Mecanismo de ação. 

 Tempo de vida. 

 Diagnóstico Laboratorial. 

 Procedimento de conservação, manutenção de materiais e bancadas. 

 Biossegurança aplicada ao setor. 

 Informática aplicada setor de Bioquímica. 

 Controle de qualidade aplicado ao setor de Bioquímica. 

 Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). 

 Informática aplicada setor de Bioquímica. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 NELSON, David L. Cox, Michael M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 6ª E 

Artmed. 2015. 

 K. Salim, e Cols. Bioquímica Clínica. 2ª Ed. Atheneu. 2014 
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 MOTTA, Valter T. Bioquímica Clínica para o Laboratório – Princípios e 

Interpretações. 5ª Ed. Medbook. 2010 

 SMITH, Colleen. Marks, Alan D. Liebrman, Michael. Bioquímica Médica Básica de 

Marks. Uma Abordagem Clínica. 2 Ed. 

 BOREL, Jacques Paul e cols. Bioquímica para o Clínico. Instituto Piaget. 2011.d. 

 BRASIL. Conselho de Educação do Distrito Federal, Resolução nº 2/2020. Arts 71 

à 80. 

 
IMUNOLOGIA I (30 HORAS) 

 

COMPETÊNCIAS 

 Conhecer os princípios básicos da Imunologia. 

 Conceituar Antígenos e Anticorpos. 

 Identificar Técnicas: Floculação, Aglutinação de Látex, Inibição da Aglutinação, 

Hemaglutinação, Inibição da Hemólse, Imunofluorescência, ELISA, Imunodifusão 

Radial, Nefelometria, PCR (Reação em cadeia da Polimerase). 

 Reconhecer o diagnóstico imunológico de: Sífilis; Brucelose; Febre Tifoide;      

Rubéola; Citomegalia; Mononucleose Infecciosa; Hepatites; Toxoplasmose; 

Doença de Chagas; AIDS. 

 Controle de qualidade. Biossegurança. 

 
HABILIDADES 

 Conhecer e aplicar os princípios básicos da Imunologia. 

 Executar Técnicas: Floculação, Aglutinação de Látex, Inibição da Aglutinação, 

Hemaglutinação, Inibição da Hemólse, Imunofluorescência, ELISA, Imunodifusão 

Radial, Nefelometria, PCR (Reação em Cadeia da Polimerase). 

 Aplicar e relacionar os imunoensaios ao diagnóstico laboratorial de: Sífilis; 

Brucelose; Febre Tifoide; Rubéola; Citomegalia; Mononucleose Infecciosa 

Hepatites; Toxoplasmose; Doença de Chagas; AIDS. 

 Controle de qualidade. Biossegurança. 

 
BASES TECNOLÓGICAS 

 Introdução ao Sistema Imune. 
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 Antígenos e Anticorpo Imunoensaios: Floculação; Aglutinação de Látex; Inibição 

da Aglutinação; Hemaglutinação; Inibição da Hemólse; Imunofluorescência; ELISA; 

Imunodifusão Radial; Nefelometria; PCR: Reação em Cadeia da Polimerase. 

 Diagnóstico Imunológico: Sífilis; Brucelose; Febre Tifoide; Rubéola; Citomegalia; 

Mononucleose Infecciosa; Hepatites; Toxoplasmose; Doença de Chagas; AIDS. 

   Controle de Qualidade. Biossegurança. 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 ROITT,I; BROSTOFF,J; MALE,D. Imunologia, 6ª ed; Editora Manole, 2003 

 PEAKMAN, M ;VERGONI, D. Imunologia Básica e Clínica. 

 CALICH, V.L; CELIDÉIA, A. C.V. Imunologia Básica. Ed. Artes Médicas. 

 FERREIRA, A.W.; ÁVILA, S.L.M. Diagnóstico Laboratorial das Principais 

Doenças Infecciosas e Auto-Imunes. Ed. Guanabara Koogan, 1996. 

 BRASIL. Conselho de Educação do Distrito Federal, Resolução nº 2/2020. Arts 71 

à 80. 

 
Área Temática – Gestão em Ssaúde II   ( 3    0h ) 

Unidade curricular: 

 

CONTROLE DE QUALIDADE (30 HORAS) 

COMPETÊNCIAS 

 Identificar e caracterizar as regras técnicas básicas para a qualidade, 

confiabilidade e a segurança dos resultados dos exames. 

 Conhecer a sistemática para planejamento, coordenação e execução da 

qualidade em laboratório de análises clínicas. 

 Conhecer os procedimentos e cuidados preconizados pelas normas de qualidade 

referentes à preparação, validação, uso e preservação de amostras reagentes, 

padrões e calibradores. 

 Dominar os conhecimentos sobre os procedimentos pré-analíticos, analíticos e 

pós-analíticos de controle de qualidade em laboratórios de análises clínicas. 

 Identificar problemas e implantar ações corretivas imediatas, através do 
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monitoramento de resultados dos exames. 

 Avaliar métodos analíticos de rotinas. 

 Analisar rotinas e protocolos de trabalho, com finalidade de propor atualização 

contextualização desses procedimentos sempre que se fizer necessário. 

 Conhecer as boas práticas do laboratório clínico. 

 Montar esquemas e rotinas de trabalho que tornem o laboratório eficiente e eficaz, 

considerada sua finalidade básica. 

 

HABILIDADES 

 Conhecer os conceitos de garantia de qualidade e qualidade total. 

 Aplicar regras técnicas básicas para a qualidade, a confiabilidade e a segurança 
de resultados de exames. 

 Aplicar os procedimentos e cuidados de um sistema de controle de qualidade 

intra-laboratorial e conhecer a importância do uso de um mecanismo de controle 

externo de qualidade (interlaboratorial). 

 Conhecer as NBRs relacionadas à atividade laboratorial de análises clínicas. 

 Conhecer as normas ISO relacionadas à atividade. 

 Identificar os procedimentos pré-analíticos, analíticos e pós- analíticos de    controle 

de qualidade em laboratórios de análises clínicas. 

 Aplicar controle de qualidade físico-químico e microbiológico. 

 Conhecer as noções sobre o funcionamento de equipamentos e              aparelhagem 

básica utilizada nos laboratórios de análises clínicas. 

 Conhecer as noções sobre calibração e controle das condições  funcionais    de 

equipamentos e aparelhos do laboratório. 

 Identificar as características mecatrônicas de equipamentos de diagnóstico 

automatizado. 

 Empregar princípios da qualidade na prestação de serviços de saúde. 

 

 
BASES TECNOLÓGICAS 

 Garantia da qualidade, qualidade, sistema da qualidade e gestão da     qualidade. 

 Padronização no laboratório clínico. 

 Erros potenciais na realização de exames. 

 Sistema de controle da qualidade no laboratório clínico: controle da qualidade, 
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controle interno da qualidade, controle externo da qualidade, teste de proficiência, 

programas de Acreditação ou Credenciamento da Qualidade no Laboratório 

Clínico. 

 Padrões, calibradores e amostras controle. 

 Terminologia em qualidade. 

 Tipos de reações empregadas no laboratório clínico. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Especializada. Manual de apoio aos gestores do SUS: organização da 

rede de laboratóriosclínicos / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 

Saúde, Departamento de Atenção Especializada. –1. ed., 2.ª reimpr. – Brasília: 

Ministério da Saúde, 2003. 

 Gestão da fase analítica do laboratório: como assegurar a qualidade na prática / 

organizadoras, Carla Albuquerque de Oliveira, Maria Elizabete Mendes - 1.ed. - 

Rio de Janeiro: ControlLab, 2010. 

 VIEIRA, Sonia. Estatística para a Qualidade: como avaliar com precisão a 

qualidade em produtos e serviços. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999. 

 WESTGARD, J.O.; BARRY, P.L.; HUNT, M.R. Gráfico Shewhart de Regras 

Múltiplas para Controle de Qualidade em Bioquímica. Tradução de Carla 

Albuquerque de Oliveira, Irene de Almeida Biasoli, José Leoandro Salviano Neves 

e Paulo Afonso Lopes da Silva. Disponível em: 

<https://controllab.com/pdf/westgard_shewhart.pdF>. Acesso em: 15 mar. 2018. 

 MANUAL DO LABORATÓRIO. Apostila do Programa Nacional de Controle de 

Qualidade (PNCQ). 2006.  
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X - MÓDULO III (650h) 
 

Área Temática – Apoio ao diagnóstico II (550h) + 100h de Prática Profissional em 

Serviço - PPS 

 

   Unidades curriculares: 

 Urinálise II (90h); 

 Hematologia II (80h); 

 Microbiologia II (90h); 

 Parasitologia II (70h); 

 Bioquímica II (100h); 

 Imunologia II (60h); 

 Líquidos e Secreções (30h); 

 Fundamentos de Endocrinologia (30h). 

 

HEMATOLOGIA II (90 HORAS) 

COMPETÊNCIAS 
 

 Conhecer a origem e a evolução de cada célula. 

 Reconhecer as células que compõe o sistema sanguíneo. 

 Conhecer e interpretar um hemograma. 

 Conhecer e realizar exames hematológicos. 

 Conhecer características específicas de patologias sanguíneas. 

 Relacionar as patologias sanguíneas a possíveis diagnósticos de exames 

hematológicos. 

 Identificar as rotinas, protocolos de trabalho, instalação e equipamentos. 

 Identificar procedimentos necessários à conservação e manutenção dos 

materiais, instrumentos, equipamentos e local de trabalho. 

 Conhecer os princípios de biossegurança aplicada ao setor. 

 Conhecer os procedimentos e técnicas para a organização, limpeza, 

conservação de materiais, equipamentos e bancada. 

 Conhecer o sistema de controle de qualidade aplicado ao setor. 
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 Conhecer os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). 

 Conhecer as ferramentas de Informática aplicada ao setor-Softwares básicos. 

 

HABILIDADES 

 Realizar o hemograma: reconhecimento, análise e contagem de células. 

 Aplicar as técnicas adequadas para a realização dos exames: falcização, 

Células LE, reticulócitos, hemossedimentação e eletroforese de hemoglobina. 

 Aplicar as técnicas adequadas para a realização de exames  

imunohematológicos. 

 Realizar procedimentos de conservação, manutenção e limpeza nos    materiais, 

equipamentos e local de trabalho. 

 Utilizar métodos de biossegurança e cuidados com o setor de    parasitologia. 

 Organizar a limpeza, conservação de materiais, equipamentos e bancada   do 

laboratório. 

 Adotar no ambiente de trabalho os Procedimentos Operacionais Padrão 

(POPs). 

 Utilizar as ferramentas de informática aplicadas ao setor. 
 

 
BASES TECNOLÓGICAS 

 Estudo das células sanguíneas, origem e evolução. 

 Hemograma: Série Vermelha – hemácias, hemoglobina, hematócrito, índices 

hematimétricos; Série Branca – linhagens celulares dos neutrófilos, eosinófilos, 

basófilos, linfócitos e monócitos; Plaquetas – linhagem e contagem. 

 Realização dos exames: Falcização; Células LE; Reticulócitos; 

Hemossedimentação; Eletroforese de hemoglobina 

 Algumas patologias sanguíneas. 

 Imunohematologia: Grupos sanguíneos A,B,O.; Antígenos Rh; Antígenos     Du; 

Coombs direto e indireto; Eritroblastose fetal. 

 Procedimento de conservação, manutenção de materiais e bancadas. 

 Informática em Hematologia. 

 Biossegurança aplicada ao setor de Hematologia. 

 Controle de qualidade aplicado ao setor de Parasitologia. Procedimentos 
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Operacionais Padrão (POPs). 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria-Executiva. Departamento de Economia 

da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento. Apoio ao diagnóstico e à terapia: 

Anatomia Patológica, Patologia Clínica, Hemoterapia e Hematologia, Medicina 

Nuclear / Ministério da Saúde, Secretaria-Executiva, Departamento de 

Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento. – Brasília: Ministério 

da Saúde, 2014. 188 p.: il. (Programação Arquitetônica de Unidades Funcionais 

de Saúde; v. 4). 

 CARVALHO, William de Freitas – Técnicas Médicas de Hematologia e Imuno- 

Hematologia- Coopmed Editora-(6ª edição). 

 FAILACE, Renato – Hemograma, manual de interpretação – Editora Artes 

Médicas-(2ª Edição corrigida) Biossegurança no Laboratório Clínico- Mateus M. 

de Souza. 

 CARVALHO, William de Freitas – Técnicas Médicas de Hematologia e Imuno- 

Hematologia- Coopmed Editora-(6ª edição). 

 BRASIL. Conselho de Educação do Distrito Federal, Resolução nº 2/2020. Arts 

71 à 80. 

 

URINÁLISE II (80 HORAS) 
 

RECONHECER OS ASPECTOS FÍSICO-QUÍMICOS DA URINA  

COMPETÊNCIAS 

 Conhecer e identificar os elementos em um sedimento urinário. 

 Conhecer as Colorações em urinálise. 

 Conhecer e realizar o exame Contagem de Addis. 

 Reconhecer a importância das dosagens do: Ácido vanilmandélico;    Cistatina; 

Microalbuminúria; Proteína de Bence Jones. 

 Identificar procedimentos necessários à conservação e manutenção dos 

materiais, instrumentos, equipamentos e local de trabalho. 
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 Reconhecer as normas de controle de qualidade, biossegurança. 

 
HABILIDADES 

 Preparar a urina para o exame EAS observando os aspectos físicos. 

 Realizar a leitura da tira de urina tanto manual quanto eletronicamente. 

 Focar o sedimento urinário através do microscópio. 

 Realizar a sedimentoscopia da urina no microscópio. 

 Realizar todos os procedimentos do exame Contagem de Addis. 

 Registrar em livro apropriado os resultados dos exames. 

 Aplicar normas de Controle de Qualidade. 

 Aplicar normas de biossegurança no setor. 
 

BASES TECNOLÓGICAS 

 Exames físicos. 

 Exames químicos. 

 Sedimentoscopia: Células epiteliais; Leucócitos/piócitos; 

Hemácias/hemoglobina; Cilindros; Leveduras; Cristais; Espermatozoides 

 Colorações. 

 Contagem de addis. 

 Ácido Vanilmandélico. 

 Cistatina. 

 Microalbuminúria. 

 Proteína de Bence Jones. 

 Controle de Qualidade. 

 Biossegurança. 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 MEDEIROS, A. Semiologia do Exame Sumário de Urina. Rio de Janeiro, 

Guanabara, 1981. 

 VALLADA, E. P. Manual de exames de urina. 3ª ed. São Paulo, Atheneu, 1978. 

 MOURA, R. A.; WADA, C. S.; PURCHIO, A; ALMEIDA, T. V. Técnicas de 

Laboratório. 3. Ed. São Paulo: Atheneu, 1998. 

 BRASIL. Conselho de Educação do Distrito Federal, Resolução nº 2/2020. Arts 
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71 à 80. 

 

MICROBIOLOGIA II (90 HORAS) 

COMPETÊNCIAS 

 Conhecer e aplicar princípios fundamentais de coleta, conservação,  transporte e 

isolamento primário e secundário. 

 Conhecer meios de cultura. 

 Conhecer Cocos Gram Positivos. 

 Conhecer Cocos Gram Negativos. 

 Conhecer Bastonetes Gram Negativo. 

 Identificar os principais tipos de antibióticos. 

 Conhecer  técnicas manuais e automatizadas de antibiograma. 

 Conhecer as principais Micobactérias. 

 Conhecer fungos patogênicos mais frequentes. 

 Identificar procedimentos necessários à conservação e manutenção dos 

materiais, instrumentos, equipamentos e local de trabalho. 

 Reconhecer as normas de controle de qualidade, biossegurança. 

 
HABILIDADES 

 Realizar técnicas de coleta de amostras clínicas diversas para análises 

microbiológicas. 

 Aplicar técnicas de preparo dos meios. 

 Realizar técnicas de isolamento cocos gram positico. 

 Executar testes manuais e automatizados para identificação e testes de 

sensibilidade a antimirobiano de cocos gram positivos. 

 Realizar técnicas de isolamento cocos gram negativo. 

 Executar testes manuais e automatizados para identificação coco gram 

negativos. 

 Realizar técnicas de isolamento bacilos gram negativo. 

 Realizar técnicas de isolamento bacilos gram positivo. 

 Executar testes manuais e automatizados para identificação e   testes de 

sensibilidade a antimirobiano de bacilos gram negativos. 

 Aplicar normas de Controle de Qualidade. 
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 Aplicar normas de biossegurança no setor. 

 
 

BASES TECNOLÓGICAS 

 Amostra clínica: coleta, conservação, transporte e semeadura. 

 Meios de cultura: Cocos Gram Positivos: Estafilococos; Estreptococos Cocos 

Gram Negativos: Neissérias e Acinetobacter / Bastonetes Gram Negativos: 

Enterobactérias; Hemófilos; Pseudomonas / Bastonetes Gram Positivo: 

Corinebacterias e Listéria. 

 Noções sobre antibióticos: natureza química e mecanismo de ação. 

 Antibiograma: metodologia manual e automatizada. 

 Micobactérias: M. tuberculosis; M. Leprae. 

 Fungos. 

 Controle de Qualidade. 

 Biossegurança. 
 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 KONEMAN, E. W. et al. Color atlas and TextBook of Diagnostic Microbiology. 5. 

ed. EUA, Lippincott Company, 1997. 

 PILONETTOo, Marcelo; Pilonetto, Daniela. Manual de Procedimentos 

Laboratoriais em Microbiologia. Microscience, 1998. Procedimentos Básicos em 

Microbiologia Clínica: Oplustil, Carmen Paz e cols. Editora Sarvier, 2000. 

 Manual de Microbiologia Clínica da ANVISA, setembro de 2004 

www.anvisa.gov.br. 

 JAWETZ, Melnick &; ADELBERG, Microbiologia Médica; Guanabra Koogan, 21ª 

edição,           2000. 

 LOURENÇO, Alexandre (2006) Microbiologia. http://www.microbiologia.vet.br 

<http://www.sbmicrobiologia.org.br/>. 

 FILHO , Lauro Santos. Manual de Microbiologia Clínica, Ed. Universitária, 3ª 

edição, 2003. 

 SILVA, Carlos Henrique Pessoa de Menezes e . Bacteriologia: um Texto 

http://www.anvisa.gov.br/
http://www.microbiologia.vet.br/
http://www.sbmicrobiologia.org.br/
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Ilustrado; Ed. Eventos Teresópolis 1999. 

 COUTO, Renato C., M. G Tânia. Nogueira, Pedrosa José Mauro. Infecção 

Hospitalar; Epidemiologia, Controle e Tratamento. Ed. Medsi, 3ª edição, 2003. 

 BRASIL. Conselho de Educação do Distrito Federal, Resolução nº 2/2020. Arts 

71 à 80. 

 
PARASITOLOGIA II (70 HORAS) 

 

COMPETÊNCIAS 

 Conhecer  Sistema Digestório. 

 Identificar morfologicamente os elementos Macroscópicos do bolo alimentar. 

 Conhecer e realizar exames parasitológicos. 

 Conhecer patologias correlacioná-las com a parasitologia. 

 Identificar as rotinas, protocolos de trabalho, instalação e equipamentos. 

 Identificar procedimentos necessários à conservação e manutenção dos 

materiais, instrumentos e equipamentos. 

 Conhecer formas de controle de qualidade. 

 Conhecer Princípios gerais de biossegurança do setor. 

 Reconhecer e planejar o atendimento de suas necessidades individuais de 

educação continuada como uma função de crescimento pessoal e manutenção 

de competência profissional. 

 
HABILIDADES 

 Identificar e Relacionar o sistema digestório de acordo com sua    importância 

na parasitologia. 

 Identificar e classificar morfologicamente os elementos macroscópicos 

formadores do bolo alimentar. 

 Aplicar as técnicas e metodologias adequadas para a realização de  exames 

parasitológicos. 

 Realizar procedimentos de conservação, manutenção e limpeza nos  materiais, 

equipamentos e local de trabalho. 

 Seguir protocolos e realizar cadastros e pacientes e resultados. 

 Empregar princípios da qualidade. 
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 Utilizar todos os princípios de biossegurança. 

 Utilizar recursos de informática. 

 
BASES TECNOLÓGICAS 

 Anatomia e Fisiologia do Sistema Digestório. 

 Formação do Bolo alimentar. 

 Coleta do material biológico. 

 Exame macroscópico. 

 Elementos Anormais. 

 Resíduos Alimentares. 

 Exame Microscópico. 

 Resíduos Alimentares de Origem Animal. 

 Resíduos Alimentares de Origem Vegetal. 

 Substâncias de  origem  intestinal. 

 Técnicas e metodologia aplicadas na execução do exame de  parasitologia. 

 Procedimento na organização, limpeza, conservação de materiais, 

equipamentos e bancada. 

 Controle de qualidade aplicado ao setor de microbiologia. 

 Biossegurança aplicada ao setor de microbiologia. 

 Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 NEVES, D. P. Parasitologia Humana. 6. ed. São Paulo, Atheneu. 1998. 

COMPLEMENTAR. 

 REY, L. Parasitologia. 2. ed. Rio de Janeiro, Guanabara, 1991. 

 BRASIL. Conselho de Educação do Distrito Federal, Resolução nº 2/2020. Arts 

71 à 80. 

BIOQUÍMICA II (100 HORAS) 

 
COMPETÊNCIAS 

 Compreender o processo e as características que envolvem a calibração  e o 

controle de qualidade para o funcionamento adequado dos equipamentos. 
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 Estabelecer as diferenças existentes entre fotometria e colorimetria. 

 Conhecer os componentes básicos de um espectrofotômetro. 

 Conhecer as Leis Básicas da Fotometria. 

 Conhecer e distinguir os conceitos de absorbância e transmitância. 

 Conhecer normas e técnicas de Controle de Qualidade (CQ). 

 Conhecer os elementos básicos que definem o Controle de Qualidade (CQ). 

 Compreender os objetivos primários do C ontrole de Q ualidade (CQ) intra e 

extralaboratorial. 

 Conhecer as técnicas de preparo de soluções e diluições. 

 Conhecer a estrutura, classificação e funções biológicas dos principais 

carboidratos. 

 Conhecer a origem dos açúcares-álcoois ou poliálcoois, suas propriedades, usos 

e implicações decorrentes de sua formação no organismo. 

 Conhecer o processo de fermentação e glicolise aeróbica. 

 Conhecer o processo de geração de energia obtida através da fermentação e 

glicolise. 

 Conhecer as reações de hidrólise da lactose, sacarose, frutose e amido. 

 Conhecer as principais patologias relacionadas a Erro Inato de Metabolismo. 

 Conhecer as principais técnicas bioquímicas empregadas para identificar 

qualitativa e quantitativamente os carboidratos. 

 Conhecer a estrutura, classificação e funções biológicas dos principais lipídios. 

 Conhecer a relação entre níveis plasmáticos de colesterol, triglicérides e 

lipoproteínas com o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares. 

 Conhecer via de degradação dos triglicérides e dos ácidos graxos. 

 Identificar no mapa metabólico as reações de síntese e degradação dos   

ácidos graxos. 

 Conhecer a função do acetil-CoA como doador de carbonos para a síntese  de 

ácidos graxos e colesterol. 

 Conhecer as reações de síntese de corpos cetônicos. 

 Conhecer as vitaminas lipossolúveis. 

 Conhecer a estrutura, classificação e funções biológicas dos principais 

proteínas e enzimas. 
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 Conhecer desnaturação e explicar o papel dos diferentes agentes 

desnaturantes. 

 Conhecer o efeito da desnaturação sobre a propriedade das proteínas 

nutritivas. 

 Conhecer a natureza química das enzimas e as suas propriedades. 

 Compreender a importância dos marcadores cardíacos na prevenção dos  

infartos do miocárdio. 

 Conhecer o mecanismo de ação dos marcadores (enzimas e proteínas) do   ponto 

de vista biológico. 

 Conhecer o quadro comparativo dos semiperíodos de vida dos marcadores  de 

injúria cardíaca no sangue. 

 Conhecer as vantagens e desvantagens no diagnóstico laboratorial dos 

marcadores cardíacos. 

 Conhecer as rotinas, protocolos de trabalho, no diagnóstico laboratorial      dos 

marcadores cardíacos, instalação e equipamentos utilizados. 

 Conhecer procedimentos necessários à conservação e manutenção dos 

materiais, instrumentos, equipamentos e local de trabalho. 

 Conhecer as normas de biossegurança aplicada ao setor. 

 Conhecer os procedimentos e técnicas para a organização, limpeza, 

conservação de materiais, equipamentos e bancada. 

 Conhecer o sistema de controle de qualidade aplicado ao setor. 

 Conhecer os Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). 

 Conhecer as ferramentas de Informática aplicada ao setor – Softwares 
básicos. 

 
HABILIDADES 

 Utilizar o espectrofotômetro de acordo com as especificações de 

funcionamento. 

 Identificar os objetivos e resumir as Leis Básicas da Fotometria. 

 Aferir o espectrofotômetro. 

 Diferenciar entre absorbância e transmitância. 

 Realizar procedimentos de calibração de equipamentos. 

 Aplicar técnicas de Controle de Qualidade em Química Clinica(CQ). 
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 Adotar as linguagens e termos relacionados ao C ontrole de Q ualidade (CQ). 

 Aplicar o princípio do Controle de Qualidade (CQ)  intra e extralaboratorial. 

 Preparar soluções e diluições. 

 Realizar titulações e doseamentos. 

 Identificar a classificação dos carboidratos. 

 Identificar os açúcares-álcoois ou poliálcoois, suas propriedades, usos e 

implicações decorrentes de sua formação no organismo. 

 Identificar os produtos finais resultantes do catabolismo da glicose  (glicolise e 

glicogenolise e gliconeogenese). 

 Identificar os processos de fermentação e glicólise aeróbica. 

 Analisar o balanço energético dos processos de fermentação e glicólise 

aeróbica. 

 Interpretar as reações de hidrólise da lactose, sacarose e amido, indicando o 

destino metabólico dos produtos gerados. 

 Identificar as principais patologias relacionadas a Erro Inato de    Metabolismo. 

 Relacionar as patologias que envolvem a metabolização da lactose, frutose e 

galactose. 

 Analisar as diferenças de comportamento entre açúcares redutores e não 

redutores. 

 Aplicar os procedimentos técnicos e os fundamentos utilizados para a 

determinação quantitativa e qualitativa de açúcares em diferentes amostras 

biológicas. 

 Identificar a estrutura, a classificação e funções biológicas de cada grupo de 

lipídios. 

 Identificar as dislipidemias como fatores de risco nas doenças cardiovasculares. 

 Analisar a via de degradação dos triglicérides e dos ácidos graxos,  identificando 

as enzimas envolvidas no processo. 

 Identificar no mapa metabólico as reações de síntese e catabolismo dos ácidos 

graxos. 

 Reconhecer o papel do acetil-CoA como doador de carbonos para a síntese de 

ácidos graxos e colesterol, fazendo a integração entre catabolismo de açúcares, 

gorduras e aminoácidos. 

 Identificar os corpos cetônicos e os locais de síntese. 
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 Reconhecer as reações de síntese de corpos cetônicos. 

 Discutir a formação de corpos cetônicos em situações de jejum e diabetes. 

 Aplicar os procedimentos técnicos e os fundamentos utilizados para a 

determinação quantitativa e qualitativa dos lipídios em diferentes amostras 

biológicas. 

 Identificar as vitaminas lipossolúveis. 

 Identificar a estrutura, classificação e funções biológicas dos  principais 

proteínas e enzimas. 

 Reconhecer a classificação do grupo funcional das proteínas. 

 Reconhecer os efeitos fisiológicos dos principais grupos protéicos. 

 Justificar os diferentes níveis de organização estrutural das proteínas. 

 Reconhecer a ligação peptídica. 

 Descrever o papel das enzimas digestivas sobre as proteínas. 

 Descrever as principais reações de degradação dos aminoácidos, citando  as 

enzimas e coenzimas envolvidas. 

 Descrever o papel do pH e da temperatura sobre a estrutura das enzimas. 

 Reconhecer as formas de transporte dos grupos amino derivados da degradação 

dos aminoácidos entre os músculos e tecidos extra-hepáticos e o fígado. 

 Identificar no mapa metabólico as reações do ciclo da uréia. 

 Estudar a localização celular do Ciclo da uréia e descrever sua importância. 

 Destacar as principais características de um marcador cardíaco. 

 Correlacionar as concentrações plasmáticas de transaminases com   condições 

patológicas. 

 Identificar a Importância das Dosagens dos Marcadores de Injúria         Cardíaca no 

I.A.M. 

 Citar as principais características de um marcador cardíaco. 

 Correlacionar o mecanismo de ação dos marcadores (enzimas e   proteínas) 

do ponto de vista biológico. 

 Analisar o quadro comparativo dos semiperíodos de   vida dos marcadores de 

injúria cardíaca no sangue. 

 Identificar a natureza e a importância da determinação do perfil cardiológico. 

 Analisar o quadro comparativo dos marcadores cardíacos, destacando as 

vantagens e desvantagens da sua determinação em laboratório. 
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 Realizar procedimentos de conservação, manutenção e limpeza nos materiais, 

equipamentos e local de trabalho. 

 Seguir protocolos e realizar cadastros e pacientes e resultados. 

 Utilizar  métodos de biossegurança  e cuidados com o setor e parasitologia.  

 Organizar a limpeza, conservação de materiais, equipamentos e bancada  do 

laboratório. 

 Adotar no ambiente de trabalho os Procedimentos Operacionais Padrão  (POPs). 

 Utilizar as ferramentas de informática aplicadas ao setor. 

 

 
BASES TECNOLÓGICAS 

 Princípios de Fotometria. 

 Controle de Qualidade em Química Clínica (CQ). 

 Técnicas de preparação de soluções e diluições. 

 Química de glicídios (conceito, classificação e função biológica 

monossacarídeos, oligossacarídeos, polissacarídeos e mucopolissacarídeos). 

 Análises química dos carboidratos em laboratório: 

 Principais reações envolvidas nas vias de degradação e síntese dos 

carboidratos; 

 Produtos finais neoglicogênese; 

 Reações metabólicas que ocorrem no sistema hepático e muscular (glicolítica, 

glicólise aeróbica e glicogenólise). 

 Patologias relacionadas ao “Erro Inato do Metabolismo”’: que envolvem a  lactose, 

frutose e galactose; 

 Açúcar Redutor e Não redutor. 

 Química dos lipídios (conceito, estrutura, classificação e função biológica   do 

grupo de lipídios). 

 Metabolismo lipídios. 

 Digestão e absorção de lipídeos. 

 Dislipidemias nos riscos de desenvolver as doenças cardiovasculares. 

 Síntese dos ácidos graxos. 

 Síntese de fosfolipídio e triacilgliceróis. 

 Origem, transporte e destino dos lipídeos do plasma. 
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 Lipoproteínas. 

 Metabolismo do colesterol e ácidos biliares. 

 Ciclo dos ácidos tricarboxílicos. 

 Métodos e Técnicas de análise qualitativa e quantitativas. 

 Degradação dos triglicérides e dos ácidos graxos. 

 Degradação dos lipídios (colesterol, triglicérides, lipoproteínas e outros). 

 Cetogênese: Cetose; 

 Cetonemia; 

 Cetonúria. 

 Vitaminas lipossolúveis. 

 Química dos protídeos (conceito, classificação, estrutura e função       biológica). 

 Metabolismo das proteínas: Digestão e Absorção. 

 Processos gerais e síntese de aminoácidos. 

 Catabolismo dos aminoácidos. 

 Glicosilação e glicação de lipídeos e protídeos. 

 Derivados de aminoácidos com especial interesse biológico. 

 Síntese e degradação da heme. 

 Metabolismo das bases púricas e pirimídicas: O Ciclo da Uréia. 

 Classificação e funções das enzimas. 

 Indicadores de alterações na concentração do substrato (pH e    temperatura). 

 Vitaminas e coenzimas. 

 Métodos e Técnicas de análise qualitativa e quantitativas. 

 Princípios de Enzimologia. 

 Princípios básicos de eletroforese. 

 Perfil hepático: Marcadores da hepatite. 

 Métodos e Técnicas de Análise Qualitativa e Quantitativas. 

 Marcadores cardíacos. 

 Prevenção do IAM. 

 Características. 

 Mecanismo de ação. 

 Tempo de vida. 

 Diagnóstico Laboratorial. 
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 Procedimento de conservação, manutenção de materiais e bancadas. 

 Biossegurança aplicada ao setor. 

 Informática aplicada setor de Bioquímica. 

 Controle de qualidade aplicado ao setor de Bioquímica. 

 Procedimentos Operacionais Padrão (POPs). 

 Informática aplicada setor de Bioquímica. 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 NELSON, David L. Cox, Michael M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 6ª E 

Artmed. 2015. 

 K. Salim, e Cols. Bioquímica Clínica. 2ª Ed. Atheneu. 2014 

 MOTTA, Valter T. Bioquímica Clínica para o Laboratório – Princípios e 

Interpretações. 5ª Ed. Medbook. 2010 

 SMITH, Colleen. Marks, Alan D. Liebrman, Michael. Bioquímica Médica Básica 

de Marks. Uma Abordagem Clínica. 2 Ed. 

 BOREL, Jacques Paul e cols. Bioquímica para o Clínico. Instituto Piaget. 2011.d. 
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IMUNOLOGIA II (60 HORAS) 

 
COMPETÊNCIAS 

 Conhecer os princípios básicos da Imunologia. 

 Conceituar Antígenos e Anticorpos. 

 Identificar Técnicas: Floculação, Aglutinação de Látex, Inibição da Aglutinação, 

Hemaglutinação, Inibição da Hemólse, Imunofluorescência, ELISA, 

Imunodifusão Radial, Nefelometria, PCR (Reação em Cadeia da Polimerase. 

 Reconhecer o diagnóstico imunológico de: Sífilis; Brucelose; Febre Tifoide; 

Rubéola; Citomegalia; Mononucleose Infecciosa; Hepatites; Toxoplasmose; 

Doença de Chagas; AIDS. 

 Controle de Qualidade. 

 Biossegurança. 
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HABILIDADES 

 Conhecer e aplicar os princípios básicos da Imunologia. 

 Executar Técnicas: Floculação, Aglutinação de Látex, Inibição da Aglutinação, 

Hemaglutinação, Inibição da Hemólse, Imunofluorescência, ELISA, Imunodifusão 

Radial, Nefelometria, PCR (Reação em Cadeia da Polimerase). 

 Aplicar e relacionar os imunoensaios ao diagnóstico laboratorial de: Sífilis; 

Brucelose; Febre Tifoide; Rubéola; Citomegalia; Mononucleose Infecciosa; 

Hepatites; Toxoplasmose; Doença de Chagas; AIDS 

 Controle de qualidade. Biossegurança. 

 
BASES TECNOLÓGICAS 

 Introdução ao Sistema Imune. 

 Antígenos e Anticorpos. 

 Imunoensaios: Floculação; Aglutinação de Látex; Inibição da Aglutinação; 

Hemaglutinação; Inibição da Hemólse; Imunofluorescência; ELISA;  

Imunodifusão Radial; Nefelometria; PCR: Reação em Cadeia da Polimerase. 

 Diagnóstico Imunológico: Sífilis; Brucelose; Febre Tifoide; Rubéola; 

Citomegalia; Mononucleose Infecciosa; Hepatites; Toxoplasmose; Doença de 

Chagas; AIDS. 

 Controle de Qualidade. 

 Biossegurança. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 ROITT,I; BROSTOFF,J; MALE,D. Imunologia, 6ª ed; Editora Manole, 2003. 

 PEAKMAN, M ;VERGONI, D. Imunologia Básica e Clínica. 

 CALICH, V.L; CELIDÉIA, A. C.V. Imunologia Básica. Ed. Artes Médicas. 

 FERREIRA, A.W.; ÁVILA, S.L.M. Diagnóstico Laboratorial das Principais 

Doenças Infecciosas e Auto-Imunes. Ed. Guanabara Koogan, 1996. 

 BRASIL. Conselho de Educação do Distrito Federal, Resolução nº 2/2020. Arts 

71 à 80. 

jann
novo



    
 
 
 
Plano de Curso – Curso Técnico de Nível Médio de Técnico em Análise Clínicas -  Página: 81 

 
 

 

LÍQUIDOS E SECREÇÕES (30 HORAS)  

COMPETÊNCIAS 

 Conhecer os diferentes tipos de líquidos e secreções. 

 Conhecer as principais patologias associadas a esses materiais biológicos. 

 Identificar os exames que podem ser realizados em cada material  biológico. 

 Relacionar os exames bioquímicos, microbiológicos e citométricos com o 

material biológico. 

 Conhecer as técnicas de realização do espermograma. 

 Identificar procedimentos necessários à conservação e manutenção dos 

materiais, instrumentos, equipamentos e local de trabalho. 

 Reconhecer as normas de controle de qualidade, biossegurança. 
 

HABILIDADES 

 Identificar e preparar o material biológico para a realização dos exames. 

 Realizar as técnicas necessárias para a execução da solicitação médica. 

 Realizar o espermograma. 

 Registrar em livro apropriado os resultados dos exames. 

 Aplicar normas de Controle de Qualidade. 

 Aplicar normas de biossegurança no setor. 

 

BASES TECNOLÓGICAS 

 Diferentes tipos de líquidos e secreções. 

 Interpretação da solicitação médica. 

 Revisão das técnicas utilizadas em bioquímica, microbiologia e citologia. 

 Espermograma. 

 Controle de Qualidade. 

 Biossegurança. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE. (1999). Técnicas para coleta de sangue e secreções. 
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 Control-Lab. (1999). Coleta de Material no Laboratório Clínico. 1ª Edição. 

 MOURA, R. A. de A. Colheita de Material para exames de Laboratório. Livraria 

Atheneu, 2ª Ed. 
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FUNDAMENTOS DE ENDOCRINOLOGI A (30 HORAS) 

 COMPETÊNCIAS 

 Conhecer o sistema endócrino. 

 Identificar os hormônios Hipofisários. 

 Identificar os hormônios tireoidianos. 

 Identificar os hormônios da Suprarrenal. 

 Identificar os hormônios do pâncreas. 

 Identificar o hormônio Paratireoidiano. 

 Conhecer os hormônios dos sistemas reprodutivos, masculino e feminino. 

 Conhecer os principais marcadores tumorais. 

 Reconhecer as  principais  metodologias manuais e automatizadas       utilizadas nas 

dosagens de hormônios e marcadores tumorais. 

 Conhecer e aplicar procedimentos de controle de qualidade nas atividades 

desenvolvidas na área. 

 Conhecer  e aplicar princípios de biossegurança nas atividades  desenvolvidas 

na área. 

 

HABILIDADES 

 Conhecer e aplicar os princípios fundamentais do sistema endócrino. 

 Identificar e relacionar os principais hormônios produzidos pela Hipófise  com 

suas funções básicas. 

 Identificar e relacionar os hormônios produzidos pela Tireoide com suas 

funções e mecanismos de ação. 

 Identificar e relacionar os hormônios produzidos pela Supra- renal com    suas 

funções básicas. 

 Identificar e relacionar os hormônios produzidos pelo pâncreas com suas 

funções e mecanismos básicos de ação. 
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 Identificar e relacionar o hormônio Paratireoidiano com o metabolismo do  cálcio. 

 Identificar e relacionar os principais marcadores tumorais com diferentes  tipos 

de tumores. 

BASES TECNOLÓGICAS 

 Princípios fundamentais do Sistema endócrino - anatomia e fisiologia das 

glândulas endócrinas. 

 Hormônios Hipofisários. 

 Hormônios da Tireoide. 

 Hormônios da Supra-Renal. 

 Hormônios do Pâncreas. 

 Hormônio Paratireodiano. 

 Hormônios dos sistemas reprodutivos: Masculino; Feminino. 

 Marcadores tumorais. 

 Metodologias manuais e automatizadas empregadas nas dosagens de 

hormônios e marcadores tumorais. 

 Controle de qualidade aplicado ao setor. 

 Normas de biossegurança aplicadas ao setor. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 TORTORA, G. J. Corpo Humano Fundamentos de Anatomia e Fisiologia. 4. ed. 

Artmed, Porto Alegre, 2000.  

 BERNE, R. M. et al. Fisiologia. 5.ed. Elsevier, Rio de Janeiro. 2004. 

 COSTANZO, L. Fisiologia. 1ª reimpressão da 2.ed. Elsevier, Rio de Janeiro. 

2004. 

 JUNQUEIRA, J. C. &amp; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 7.ed. 

Guanabara Koogan, Rio de Janeiro: 2000. 

 SILVERTHORN, D. U. Fisiologia humana: uma abordagem integrada. 2.ed. 

Manole, Barueri, SP. 2003. 

 LIMA, A. Oliveira - Métodos de Laboratórios Aplicados à Clínica  – Técnica e 

Interpretação 
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