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Plano de Ensino 

DISCIPLINA:  Biossegurança e Ética Biomédica   

Curso: Biomedicina 

Período letivo: 2018  Série: 1ª   Obrigatória ( X )   Optativa (      ) 

CH Teórica: 60h CH Prática: 20h CH Total: 80 horas 

Obs:     

 

I - Objetivos 
 Apresentar e desenvolver os princípios e o conceito de biossegurança, principalmente 
no que se refere aos aspectos relacionados aos laboratórios de ensino e pesquisa. 
Discutir os objetivos da Biossegurança ligados ao conceito, controle e classe de riscos, 
ambientes laboratoriais e legislação sobre organismos geneticamente modificados 
(OGMs). Discutir conceitos de ética e legislação na prática biomédica, visando à adoção 
de posturas adequadas por parte do aluno e futuro profissional.  

II - Ementa 
Introdução à biossegurança. Histórico e legislação nacional e internacional sobre 
Biossegurança e organismos geneticamente modificados. Riscos em laboratórios: riscos 
físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes. Biossegurança em 
laboratórios de ensino e da área de saúde. Equipamentos de proteção individual e 
coletiva. Manuseio, controle e descarte de seus resíduos. Riscos ocupacionais devido 
aos agentes químicos. Biossegurança no uso de radioisótopos. Métodos de desinfecção 
e esterilização. A Biomedicina no Brasil: do surgimento a atualidade. Conhecimento da 
estrutura curricular do curso e das diferentes áreas de atuação do biomédico. Principais 
paradigmas e problemas da ética profissional. A necessidade científica e social da 
atividade biomédica e sua essência multidisciplinar na área de saúde. Código de Ética 
do Profissional Biomédico. Regulamentações e Legislações que regem o exercício da 
profissão. Educação em Direitos Humanos.  

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino 
 I - Introdução a Biossegurança.  
 II - Definição de riscos de laboratório e organização estrutural e operacional 
de um laboratório. 
 III - Equipamentos de proteção individual (EPI) e Equipamentos de proteção 
coletivo (EPC). 
 IV - Laboratório de ensino e pesquisa e seus riscos. Níveis de riscos (1, 2, 3 
e 4). 
 V - Sinalização da área quanto ao tipo de risco (mapa de risco).  
 VI - Tipos de riscos: biológicos, químicos, ergonômicos e acidente.  

1º BM 

 I - Manuseio, controle e descarte de produtos biológicos. 
 II - Manuseio de produtos químicos e descartes de resíduos.  
 III - Sinalização de classe de riscos de materiais biológicos, químicos 
  expostos. 
 IV - Processo de descontaminação e esterilização. 
 V - Manuseio, descarte e descontaminação de Organismos Geneticamente 
 Modificados (OGM). 
 VI - Higienização de superfície e equipamentos.  

2º BM 
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 I - Regulamentações e legislações que regem o exercício da profissão do 
Biomédico. 
 II - Manual do Biomédico. 
 III - Responsabilidades do Conselho Federal de Biomedicina (CFBM) e 
Conselho Regional de Biomedicina (CRBM). 
 IV - Legislação aplicada às atividades desenvolvidas em laboratórios de 
ensino e pesquisa.  

3º BM 

 I - Legislação relacionada com os laboratórios que possuem Controle de 
Qualidade (QC) de Biossegurança. 
II - Acidente Ocupacional e vacinação ocupacional. 
III - Biossegurança e doenças emergentes no Brasil. 
 IV - Resíduos sólidos de serviços de saúde (RSSS).    

4º BM 

IV - TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED) 
Roteiro de estudo de 20 questões sobre os riscos de laboratório e o uso de EPI e 
EPC  

1º BM 

Roteiro de estudo de 20 questões sobre descartes de produtos biológicos, químicos 
e organismos geneticamente modificados  

2º BM 

Pesquisa Bibliográfica sobre as exigências dos conselhos federais e regionais de 
Biomedicina na montagem de um laboratório no interior de um ambiente hospitalar.   

3º BM 

Pesquisa Bibliográfica sobre o controle de qualidade nos serviços de vacinação do 
estado de São Paulo.  

4º BM 

V - Acessibilidade Pedagógica 
 Uso de recurso áudio visual (Data show) nas aulas teóricas garantindo o acesso ao 
conhecimento utilizando estratégias como as de estruturas textuais onde preparam 
e alertam o estudante em relação ao que e como vai aprender (estimulação 
de conhecimentos e experiências prévias pertinentes), permitindo que ele se 
localize no contexto da aprendizagem apropriada e contextualizando na prática 
aulas no laboratório para melhor aprendizado no uso dos EPIs e EPCs   

1º BM 

 Uso de recurso áudio visual (Data show) nas aulas teóricas garantindo o acesso ao 
conhecimento utilizando estratégias coinstrucionais, ou seja, que podem ser 
aplicadas de maneira contínua para indicar aos alunos sobre que pontos, 
conceitos ou ideias devem centrar seus processos de atenção, codificação e 
aprendizagem dos textos apresentado complementando com aulas práticas 
com montagem de mapa de risco dos laboratórios da faculdade   

2º BM 

  Uso de recurso áudio visual (Data show) nas aulas teóricas garantindo o acesso ao 
conhecimento utilizando estratégias como resolução de exercícios em grupo 
seguidos de debates e correção   os quais permitem ao aluno desenvolver uma 
visão sucinta, completa e opinar sobre o material dado, permitindo valorizar 
sua própria aprendizagem  

3º BM 

  Uso de recurso áudio visual (Data show) nas aulas teóricas garantindo o acesso ao 
conhecimento utilizando estratégias como as de estruturas textuais onde preparam 
e alertam o estudante em relação ao que e como vai aprender (estimulação 

4º BM 
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de conhecimentos e experiências prévias pertinentes), permitindo que ele se 
localize no contexto da aprendizagem apropriada e contextualizando na prática 
aulas sobre descarte de resíduos sólidos de serviço de saúde (RSS).  

VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa 
  Pesquisar sobre a utilização de EPI e EPC em artigos científicos, e descrever a 
maneira correta de uso e em que situação se deve usá-los.    

1º BM 

   Pesquisar sobre descartes de Organismos Geneticamente Modificados (OGMs) 
em revistas cientificas para uma possível apresentação na semana da Biomedicina 
da FADAP.  

2º BM 

  Pesquisar sobre os cuidados de segurança que se deve ter ao manipular resíduos 
 biológicos, químicos e ergonômicos, em revistas cientificas.   

3º BM 

  Criação de um mapa de risco para o laboratório de análises clínicas da FADAP.  4º BM 

VII - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem 
 Aulas teóricas expositivas e dialogadas, aulas práticas. Realização e correção de 
exercícios modelo ENADE em sala de aula.    

1º BM 

 Aulas teóricas expositivas com uso de data show, realização de listas de exercícios, 
aulas práticas com entrega de relatórios para posterior correção e discussão.    

2º BM 

 Aulas teóricas expositivas dialogadas, com recurso de áudio visual, uso da 
biblioteca para pesquisa de artigos sobre ética biomédica para posterior 
apresentação em grupo.  

3º BM 

 Aulas teóricas expositivas, realização de exercícios e sínteses sobre o tema 
abordado em sala de aula, aula prática e entrega de relatórios.  

4º BM 

VIII - Atividades Avaliativas 
Realização de síntese sobre os níveis de riscos laboratorial (1, 2, 3 e): 
características dos laboratórios e tipos de riscos biológicos, químicos, ergonômicos, 
físicos e acidente, em revistas e artigos científicos. Lista de exercícios (modelo 
ENADE).  

1º BM 

 Realizar uma síntese sobre descartes de transgênicos e organismos geneticamente 
modificados (OGM). Lista de exercícios (modelo ENADE).  

2º BM 

 Elaborar uma síntese sobre as legislações em biossegurança e regulamentação do 
exercício do profissional biomédico. Lista de exercícios (modelo ENADE).  

3º BM 

Realizar um levantamento bibliográfico sobre as normas de biossegurança sobre os 
resíduos sólidos em serviços de saúde (RSS) em revistas e artigos científicos. Lista 
de exercícios (modelo ENADE).  

4º BM 

IX - Monitoria 
 Não prevista      

X - Grupo de Iniciação Científica 
 Não previsto      

XI - Projetos 

Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso. 
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Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e extensão 
Projeto de Extensão Fadap/FAP. 

XII - Temas Obrigatórios 

Educação Ambiental 
Educação em Direitos Humanos  
Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas 

XIII - Bibliografia Básica 

HIRATA, M. H.; MANCINI FILHO, J. Manual de biossegurança. 2ed. São Paulo-SP: Manole, 
2014. 

NALINI, J. R. Ética geral e profissional. 13ed. Revista dos Tribunais, 2016. 

CORINGA, J. E. Biossegurança. LT, 2012. 

 

XIV - Bibliografia Complementar 
 CARDOSO, T.A. O.; et al., Biossegurança-Estratégias de gestão, de riscos, doenças 
emergentes e reemergentes.1ª ed. SANTOS-SP: SANTOS EDITORA, 2012. 

BARSANO, P. R.; BARBOSA, R.P., et al., Biossegurança – Ações Fundamentais para 
promoção da saúde. 1ª ed. EDITORA LÁTRIA, 2014 

http://link1.fadap.br:8011/AlunoOnline/   

XV - Professor 

  Prof. Me. Lucilene Rossilho Mangerona     

Docente da disciplina 

 

 


