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Plano de Ensino 

DISCIPLINA:  Gestão de Laboratórios Clínicos   

Curso: Biomedicina 

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

CH Teórica: 20h CH Prática: 20h CH Total: 40 horas 

Obs:     

 

I - Objetivos 
 Promover aos acadêmicos do Curso de Biomedicina, a compreensão dos princípios 
básicos e da importância de gestão, garantia e controle de qualidade dos laboratórios 
clínicos. Propiciar aproximação do acadêmico com a legislação que regulamenta o 
funcionamento do laboratório clínico, sistemas de qualidade. Integrar os conhecimentos 
de análises clínicas para o gerenciamento da qualidade. Estimular o raciocínio gerencial 
e senso crítico.  

II - Ementa 
Considerações gerais sobre administração, gerenciamento e organização de 
laboratórios clínicos. Tópicos em administração contábil e financeira aplicados ao 
laboratório clínico. Erros laboratoriais. Aspectos Legais e Regulamentação das 
atividades no laboratório clínico. Gestão da qualidade aplicada ao laboratório clínico e 
suas ferramentas. Ética na gestão laboratorial. 

III - Descrição do Programa: Unidades de Ensino 
- Conceitos de administração; 
- Conceitos de gerenciamento; 
- Planejamento Estratégico - Custos; 
- Estrutura Organizacional do laboratório clínico: estrutura física, de 
organização, POPs, de Recursos Humanos.   

1º BM 

- RDC 302-2005; 
- Erros laboratoriais; 
- Controle de Qualidade interno e externo; 
- Controle de Qualidade de equipamentos e reagentes.  

2º BM 

- Biossegurança e Segurança do Paciente no laboratório clínico; 
- Certificação de laboratórios clínicos;  
- Gerenciamento de Resíduos no Laboratório Clínico;  

3º BM 

- Auditoria Interna e Externa; 
- Ferramentas de Investigação de não conformidades; 
- Ética na gestão laboratorial. 

4º BM 

IV - Tempo de Estudo Discente (TED) 
- Leitura de artigos científicos relacionados à gestão de laboratórios clínicos, 
elaboração de seminário. 

1º BM 

- Leitura de artigos científicos relacionados à gestão de laboratórios clínicos, 
elaboração de seminário. 

2º BM 

- Leitura de artigos científicos relacionados à gestão de laboratórios clínicos, 
elaboração de seminário. 

3º BM 
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- Leitura de artigos científicos relacionados à gestão de laboratórios clínicos, 
elaboração de seminário. 

4º BM 

V - Acessibilidade Pedagógica 
Promover a participação plena e efetiva do aluno com deficiência parcial ou 
total e de natureza física, intelectual ou sensorial, por meio da sua 
adaptação à realidade física, social e acadêmica, a fim de desenvolver e 
executar ações concretas junto a toda comunidade acadêmica. 

1º BM 

Promover a participação plena e efetiva do aluno com deficiência parcial ou 
total e de natureza física, intelectual ou sensorial, por meio da sua 
adaptação à realidade física, social e acadêmica, a fim de desenvolver e 
executar ações concretas junto a toda comunidade acadêmica. 

2º BM 

Promover a participação plena e efetiva do aluno com deficiência parcial ou 
total e de natureza física, intelectual ou sensorial, por meio da sua 
adaptação à realidade física, social e acadêmica, a fim de desenvolver e 
executar ações concretas junto a toda comunidade acadêmica. 

3º BM 

Promover a participação plena e efetiva do aluno com deficiência parcial ou 
total e de natureza física, intelectual ou sensorial, por meio da sua 
adaptação à realidade física, social e acadêmica, a fim de desenvolver e 
executar ações concretas junto a toda comunidade acadêmica. 

4º BM 

VI - Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa 
- Apresentação de seminário, leitura de artigos científicos em relação à 
administração e gerenciamento de laboratórios clínicos. 

1º BM 

- Apresentação de seminário, participação na Semana de Biomedicina. 2º BM 

- Apresentação de seminário, leitura de artigos científicos em relação ao 
gerenciamento de resíduos no laboratório clínico. 

3º BM 

- Apresentação de seminário, leitura de artigos científicos em relação à ética na 
gestão laboratorial. 

4º BM 

VII - Procedimentos de Ensino e Aprendizagem 
- Aulas teóricas com recursos audiovisuais, painel móvel, exercícios de raciocínio 
lógico, análise de textos científicos, situações problema. 

1º BM 

- Aulas teóricas com recursos audiovisuais, painel móvel, exercícios de raciocínio 
lógico, análise de textos científicos, situações problema. 

2º BM 

- Aulas teóricas com recursos audiovisuais, painel móvel, exercícios de raciocínio 
lógico, análise de textos científicos, situações problema. 

3º BM 

- Aulas teóricas com recursos audiovisuais, painel móvel, exercícios de raciocínio 
lógico, análise de textos científicos, situações problema. 

4º BM 

VIII - Atividades Avaliativas 
- Avaliação bimestral com peso 8, apresentação de seminário com peso 2. 1º BM 
- Avaliação bimestral com peso 8, apresentação de seminário com peso 2. 2º BM 
- Avaliação bimestral com peso 8, apresentação de seminário com peso 2. 3º BM 
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- Avaliação bimestral com peso 8, apresentação de seminário com peso 2. 4º BM 
IX - Monitoria 

-Não se enquadra. 

X - Grupo de Iniciação Científica 
- Grupos de estudo avançados, abordando artigos em relação ao controle de qualidade 
laboratorial. 

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 

. DENISE Harmening. Administração de laboratórios - princípios e processos. São Paulo: 
LPM, 2009. 

. PAGLIUSO, Antônio Tadeu; Cardoso, Rodolfo. Gestão organizacional: o desafio da 
construção do modelo de gestão. São Paulo: Saraiva, 2010. 

. OLIVARES, Igor Renato Bertoni. Gestão de qualidade em laboratórios. Campinas: Átomo, 
2009. 

XIV - Bibliografia Complementar 

. MOTTA, V. T.; CORRÊA, J. C.; MOTTA, L. R. Gestão de qualidade no laboratório 
clínico. Caxias do Sul: Editora Médica Almed, 2ed. 2001. 256p. 

. BITTAR, Olímpio. J. Nogueira V. Gestão de processos e certificação para qualidade 
em saúde. Rev Assoc Med Bras, v. 46, n. 1, 2000. 

. NASCH, Laura. Ética nas empresas. São Paulo: Makron Books, 2001. 45p. 

. VENCILA-NETO, Gonzalo; MALIK, Ana Maria. Gestão em Saúde. 2ed. Guanabara 
Koogan. Rio de Janeiro, 2016. 

XV - Professor 

Profa. Esp. Amanda Ramos Berti   

Docente da disciplina 

 


