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Plano de Ensino 

DISCIPLINA:  Banco de Sangue   

Curso: Biomedicina 

Período letivo: 2018  Série: 4ª   Obrigatória ( X )   Optativa (     ) 

CH Teórica: 40h CH Prática: - CH Total: 40 horas 

Obs:     

 

I - Objetivos 

Proporcionar ao aluno o conhecimento científico e técnico básicos referentes ao Banco de 
Sangue. Aplicar os procedimentos laboratoriais realizados em bancos de sangue e agências 
transfusionais, bem como todos os processos referentes à transfusão sanguínea, produção, 
armazenamento, distribuição de hemocomponentes e os exames pré e pós transfusionais.  

II - Ementa 

Biomedicina e banco de sangue. Processamento do sangue e sua sorologia. Produção, 
armazenamento e distribuição de hemocomponentes. Exames pré e pós-transfusionais. 
Transfusão. Transplante de órgãos. Doação de sangue, medula e órgãos. Doadores e 
receptores de sangue. Organização e ambientes. Equipamentos, serviços e 
funcionários. Higiene e assepsia. Normas técnicas de segurança e biossegurança. 
Legislação.   

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino 

 1. Biomedicina e Banco de Sangue. 

2.  As funções de um biomédico dentro de um Banco de Sangue. 

3. Captação e seleção de doadores. Controle imunohematológico.  

4. Processamento do sangue e sua sorologia. Procedimentos especiais em 
hemoterapia. 

5. Uso clínico de Hemocomponentes  

1º BM 

1. Sangue, componentes e derivados. 

2. Exames imunohematológicos pré-transfusionais.  

3. Transfusão de sangue, componentes e derivados.  

     3.1. Rotina de cuidados pré-transfusão. 

     3.2.Rotina de cuidados durante a transfusão.   

2º BM 

1. Transmissão de doenças nas transfusões 

2. Reações às transfusões sanguíneas, imediatas e tardias. Reações alérgicas e 
febris. Sobrecarga circulatória. Outras complicações.  

3. Contaminação bacteriana 

4.  Medicina e cirurgia sem o uso de sangue, riscos e benefícios.   

3º BM 

1. Doação e Transplante de órgãos 4º BM 
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2. Organização e ambientes. 

     2.1. Proteção da equipe de sáude. 

     2.2. Normas técnicas de segurança e biosseguranlça. 

     2.3  Aspectos legais das transfusões.  
IV - Tempo de Estudo Discente (TED) 

 Elaboração de relatórios das aulas práticas e lista de exercícios sobre 
conteúdo ministrado em aula. Carga horária para a atividade 2 horas.    

1º BM 

 Elaboração de relatórios das aulas práticas e lista de exercícios sobre 
conteúdo ministrado em aula. Carga horária para a atividade 2 horas.  

2º BM 

 Elaboração de relatórios das aulas práticas, lista de exercícios sobre 
conteúdo ministrado em aula e estudos de casos clínicos. Carga horária 
para a atividade 2 horas. Carga horária de estudo 2 horas.   

3º BM 

 Elaboração de relatórios das aulas práticas e lista de exercícios sobre 
conteúdo ministrado em aula e estudos de casos clínicos. Carga horária 
para a atividade 2 horas. Carga horária para o estudo 2 horas.  

4º BM 

V - Acessibilidade Pedagógica 

 Estratégias pré-instrucionais que consiste em preparar e alertar o estudante 
em relação ao que e como vai aprender. Para isso as estratégias utilizadas 
serão: a clareza na apresentação dos objetivos e organização prévia do 
material estudado.  

1º BM 

 Estratégias coinstrucionais que consiste em apoiar os conteúdos 
curriculares durante o processo de ensino ou da leitura do texto de ensino. 
As estratégias utilizadas serão: ilustrações e analogias.    

2º BM 

Estratégias pós-instrucionais que consiste em apresentar depois do 
conteúdo que se há de aprender e permitir ao aluno formar uma visão 
sintética, integradora e inclusive crítica do material. As estratégias utilizadas 
serão: perguntas intercaladas e pistas topográficas e discursivas.       

3º BM 

 Elaboração e montagem de contextos relacionados ao assunto das 
matérias estudadas na faculdade. As estratégias utilizadas serão: mapas 
conceituais e redes semânticas e uso de estruturas textuais    

4º BM 

VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa 

 Criação de grupos de estudos para análise de artigos científicos. Criação 
de glossário com nomenclaturas usadas em imunologia e banco de sangue.    

1º BM 

 Desenvolvimento de atividades práticas realizadas em banco de sangue.    2º BM 

 Visita ao Banco de Sangue da Santa Casa de Misericórdia de Tupã. 
Estudos de casos    

3º BM 

 Leitura sobre novas tecnologias empregadas em transfusões sanguíneas. 
Estudos de casos raros e específicos.    

4º BM 

VII - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem 
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 Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso 
as estratégias utilizadas serão: a) clareza na apresentação dos objetivos, b) 
organização prévia do material e c) mapas conceituais e redes semânticas.     

1º BM 

 Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso 
as estratégias utilizadas serão: a) ilustrações, b) analogias e c) utilização de 
estruturas textuais.     

2º BM 

  Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso 
as estratégias utilizadas serão: a) perguntas intercaladas, b) pistas 
topográficas e discursivas e c) mapas conceituais   

3º BM 

 Estratégias pré-instrucionais, coinstrucionais e pós-instrucionais. Para isso 
as estratégias utilizadas serão: a) pistas topográficas e discursivas, b) 
mapas conceituais e redes semânticas e c) uso de estruturas textuais.     

4º BM 

VIII - Atividades Avaliativas 

 A partir da aula expositiva/dialogada: realiza-se a construção de conceitos 
partindo de exemplos oferecidos e de situações que os acadêmicos 
experimentam ou conhecem.    

1º BM 

 Além das aulas teóricas, desenvolvimento de atividades práticas em 
laboratório/sala de aula, com utilização e manuseio de equipamentos, com o 
objetivo de introduzir o cadêmico ao ambiente próximo da realidade da 
profissão do biomédico.   

2º BM 

 Realização de atividades práticas em laboratório/sala de aula, com 
utilização e manuseio de equipamentos, com o objetivo de proporcionar 
domínio de manuseio de instrumentos e interpretação de protocolos 
relacionados a biologia molecular     

3º BM 

 Apresentação de “casos clínicos”, onde o acadêmico desenvolverá a 
capacidade de observação e de diagnóstico e apresentará solução para o 
problema apresentado.    

4º BM 

IX - Monitoria 

     

X - Grupo de Iniciação Científica 

     

XI - Projetos 

Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso. 
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 
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 HARMENING.Técnicas modernas em banco de sangue e transfusão. Rio de Janeiro: 
Revinter, 2015. 

HOFFBRAND, A. Victor. Fundamentos em hematologia. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

VIZZONI, Alexandre Gomes. Fundamentos e técnicas em banco de sangue. Curitiba: Látria, 
2015.    

XIV - Bibliografia Complementar 

 SOUZA, Maria Helena L; ELIAS, Decio Oliveira. Princípios de  Hematologia e Hemoterapia. 2ª 
ed. Rio de Janeiro: Alfa Rio, 2005. 

HOFFBRAND, A. Victor. Fundamentos em hematologia. Porto Alegre: Artmed, 2012. 

VIZZONI, Alexandre Gomes. Fundamentos e técnicas em banco de sangue. Curitiba: Látria, 
2015.   

XV - Professor 

 Prof. Esp. Fábio Seidinger    

Docente da disciplina 

 


