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Plano de Ensino 

DISCIPLINA:  Bioquímica Clínica   

Curso: Biomedicina 

Período letivo: 2018  Série: 3ª   Obrigatória ( X )   Optativa (     ) 

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

Obs:     

 

I - Objetivos 

Compreender o metabolismo dos constituintes solúveis do sangue e de outros fluidos 
biológicos, buscando a sua relação com a fisiologia e fisiopatologia de órgãos e 
sistemas. Capacitar o aluno a manipular corretamente amostras biológicas; executar os 
diferentes métodos de análises bioquímicas; expressar os resultados obtidos, 
interpretando-os clinicamente com a segurança necessária ao profissional de saúde 

II - Ementa 

Coleta e conservação de amostras biológicas envolvendo análises bioquímicas. 
Metodologias aplicadas a análises bioquímicas. Avaliação clínico-laboratorial das 
enfermidades dos diferentes órgãos do organismo humano associadas ao metabolismo 
de carboidratos, lipídeos, proteínas bem como alterações do equilíbrio hidroeletrolítico.   

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino 

. Procedimentos pré-analíticos, analíticos e pós-analíticos em Bioquímica 
Clínica. Interferentes em Bioquímica Clínica  

1.1. Solicitação médica 

 1.2. Preparação do paciente 

 1.3. Obtenção da amostra biológica  

1.4. Métodos de análises  

1.5. Análise crítica do resultado  

1.6. Liberação do resultado  

2. Uréia, creatinina e ácido úrico 

 2.1. Considerações gerais 2.2. Importância clínica  

2.3. Metodologia  

2.4. Análise e interpretação clínico-laboratorial  

3. Proteínas em Bioquímica Clínica  

3.1. Considerações gerais  

3.2. Importância clínica  

3.3. Metodologia 

 3.4. Análise e interpretação clínico-laboratorial 

1º BM 
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 4 Carboidratos em Bioquímica Clínica  

4.1. Considerações gerais 

 4.2. Importância clínica  

4.3. Metodologia 

 4.4. Análise e interpretação clínico-laboratorial 

 5. Bilirrubinas  

5.1. Considerações gerais  

5.2. Importância clínica  

5.3. Metodologia  

5.4. Análise e interpretação clínico-laboratorial 

2º BM 

 6 Enzimas em Bioquímica Clínica  

6.1. Considerações gerais 

 6.2. Enzimas e isoenzimas de interesse clínico 

 6.3. Metodologia  

6.4. Análise e interpretação clínico-laboratorial 

 7. Lipídios  

7.1. Considerações gerais  

7.2. Importância clínica  

7.3. Metodologia  

7.4. Análise e interpretação clínico-laboratorial 

  

3º BM 

 Equilíbrio hidroeletrolítico e outros eletrólitos de interesse clínico  

8.1. Considerações gerais  

8.2. Importância clínica  

8.3. Metodologia 

 8.4. Análise e interpretação clínico-laboratorial  

9. Equilíbrio ácido-base 9.1. Considerações gerais  

9.2. Importância clínica  

9.3. Metodologia  

9.4. Análise e interpretação clínico-laboratorial  

4º BM 

IV - Tempo de Estudo Discente (TED) 

 Pesquisa  extra classe sobre os principais erro pré analítico , analíticos e pós anallicos 
que podem acometer um laboratório de analises clinicas no setor de bioquímica    

1º BM 
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  Exercícios teorico   sobre distúrbios acido básico ( gasometria     2º BM 

 Pesquisa extraclasse das principais doenças voltadas ao metabolismo 
como infarto ateromas , doenças hormonais   

3º BM 

 Relatório de atividades praticas com entrega de portifório     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 discursivas.     

3º BM 

 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 

 Aula  pratica de coleta de material biológico  ( sangue com finalidade de identificação de 
tubos de ensaio específicos para a  bioquímica      

1º BM 

 Seminarios com temas pré definidos com a finalidade da pratica de pesquisa e 
apresentação de banner no modelo de congresso cientfico     

2º BM 

  Atividade pratica com caracter avaliatico sobre pipetagem e técnicas de calibração     3º BM 

  Seminarios com temas pré definidos com a finalidade da pratica de pesquisa e 
apresentação de banner no modelo de congresso cientfico        

4º BM 

VII - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem 

 1-Aulas teóricas 

 1.1. As aulas consistirão em exposições dialogadas apresentadas pelos 
professores da disciplina e/ou aplicação de estudos dirigidos. Os recursos 
didáticos a serem utilizados constarão de projetor multimídia (data-show), 
lousa . A metodologia será de exposição dialogada, dinâmica de grupo com 
exercícios propostos e discussão de casos clínicos provenientes do 
Laboratório de Análises Clínicas ou outras fontes. 

 2. Aulas práticas  

2.1.1. Exposição dialogada; 

 2.1.2. Atividades práticas relativas a cada tópico do conteúdo programático 

 2.1.3. Discussão de resultados As aulas práticas serão desenvolvidas com 

1º BM 
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exposição dialogada e desenvolvimento de técnicas e recursos que 
permitam ao aluno reconhecer e realizar as principais metodologias 
diagnósticas utilizadas no setor de Bioquímica de um laboratório clínico. 
Serão utilizados como recursos didáticos materiais e equipamentos 
necessários para a realização dos diversos exames laboratoriais de 
Bioquímica disponíveis no laboratório didático da disciplina.     

  1-Aulas teóricas 

 1.1. As aulas consistirão em exposições dialogadas apresentadas pelos 
professores da disciplina e/ou aplicação de estudos dirigidos. Os recursos 
didáticos a serem utilizados constarão de projetor multimídia (data-show), 
lousa . A metodologia será de exposição dialogada, dinâmica de grupo com 
exercícios propostos e discussão de casos clínicos provenientes do 
Laboratório de Análises Clínicas ou outras fontes. 

 2. Aulas práticas  

2.1.1. Exposição dialogada; 

 2.1.2. Atividades práticas relativas a cada tópico do conteúdo programático 

 2.1.3. Discussão de resultados As aulas práticas serão desenvolvidas com 
exposição dialogada e desenvolvimento de técnicas e recursos que 
permitam ao aluno reconhecer e realizar as principais metodologias 
diagnósticas utilizadas no setor de Bioquímica de um laboratório clínico. 
Serão utilizados como recursos didáticos materiais e equipamentos 
necessários para a realização dos diversos exames laboratoriais de 
Bioquímica disponíveis no laboratório didático da disciplina.    

2º BM 

1-Aulas teóricas 

 1.1. As aulas consistirão em exposições dialogadas apresentadas pelos 
professores da disciplina e/ou aplicação de estudos dirigidos. Os recursos 
didáticos a serem utilizados constarão de projetor multimídia (data-show), 
lousa . A metodologia será de exposição dialogada, dinâmica de grupo com 
exercícios propostos e discussão de casos clínicos provenientes do 
Laboratório de Análises Clínicas ou outras fontes. 

 2. Aulas práticas  

2.1.1. Exposição dialogada; 

 2.1.2. Atividades práticas relativas a cada tópico do conteúdo programático 

 2.1.3. Discussão de resultados As aulas práticas serão desenvolvidas com 
exposição dialogada e desenvolvimento de técnicas e recursos que 
permitam ao aluno reconhecer e realizar as principais metodologias 
diagnósticas utilizadas no setor de Bioquímica de um laboratório clínico. 
Serão utilizados como recursos didáticos materiais e equipamentos 
necessários para a realização dos diversos exames laboratoriais de 

3º BM 



 

  Faculdade da Alta Paulista 
Credenciada no MEC – Portaria 1377 – DOU de 13 de maio de 2002 

IDOBOEC – CNPJ 72.557.721/0001–08 

Rua Mandaguaris, 1010 – centro – (14) 3404-3862 – Tupã/SP – 17600-050  

 

 

Bioquímica disponíveis no laboratório didático da disciplina.      

  1-Aulas teóricas 

 1.1. As aulas consistirão em exposições dialogadas apresentadas pelos 
professores da disciplina e/ou aplicação de estudos dirigidos. Os recursos 
didáticos a serem utilizados constarão de projetor multimídia (data-show), 
lousa . A metodologia será de exposição dialogada, dinâmica de grupo com 
exercícios propostos e discussão de casos clínicos provenientes do 
Laboratório de Análises Clínicas ou outras fontes. 

 2. Aulas práticas  

2.1.1. Exposição dialogada; 

 2.1.2. Atividades práticas relativas a cada tópico do conteúdo programático 

 2.1.3. Discussão de resultados As aulas práticas serão desenvolvidas com 
exposição dialogada e desenvolvimento de técnicas e recursos que 
permitam ao aluno reconhecer e realizar as principais metodologias 
diagnósticas utilizadas no setor de Bioquímica de um laboratório clínico. 
Serão utilizados como recursos didáticos materiais e equipamentos 
necessários para a realização dos diversos exames laboratoriais de 
Bioquímica disponíveis no laboratório didático da disciplina.    

4º BM 

VIII - Atividades Avaliativas 

 Avaliação escrita discursiva e objetiva , seguindo o calendário da  instituição  

Avaliação pratica no laboratório  

Traballho relacionados com o conteúdo programático       

1º BM 

 Avaliação escrita discursiva e objetiva , seguindo o calendário da  instituição  

Avaliação pratica no laboratório  

Traballho relacionados com o conteúdo programático       

2º BM 

 Avaliação escrita discursiva e objetiva , seguindo o calendário da  instituição  

Avaliação pratica no laboratório  

Traballho relacionados com o conteúdo programático       

3º BM 

 Avaliação escrita discursiva e objetiva , seguindo o calendário da  instituição  

Avaliação pratica no laboratório  

Traballho relacionados com o conteúdo programático       

4º BM 

IX - Monitoria 

     

X - Grupo de Iniciação Científica 

     

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 
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DEVLIN, T. M. Manual de Bioquímica com correlações clínicas. 7ed. São Paulo: Blucher, 
2011. 

MOTTA, V.T. Bioquímica clínica para o laboratório: princípios e interpretações. 4.ed. Porto 
Alegre: Médica Missau, 2009.     

XIV - Bibliografia Complementar 

 BISHOP, M.L; FODY, E. P; SHOEFF, L. E. Clinical Chemistry: principles, procedures, 
correlations. 5ª ed Lippincott, 2005. 

 MARSHALL, W. J. Clinical Chemistry. 3ª ed. London: Mosby, 1995.  

 OLIVEIRA, L. A. et al. Métodos de Laboratório Aplicados à Clínica. 7ª ed. Rio de Janeiro: Editora 
Guanabara Koogan, 1992.     

XV - Professor 

 Prof. Esp. Edi Carlos Iacida  

Docente da disciplina 

 


