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PROGRAMA DE ESTUDOS 

 

Cargo: FARMACÊUTICO-BIOQUÍMICO 

 

1. Amostras biológicas: Coleta, preservação, transporte e processamento das principais 

amostras biológicas em laboratório de análises clínicas. 

2. Controle de qualidade: Princípios e utilização dos controles de qualidade interno e 

externo. Padrões, calibradores e controles. 

3. Biossegurança: barreiras primárias e equipamentos protetores, tratamento dos resíduos e 

prevenção de acidentes de laboratório e emergência nos acidentes de laboratório, 

normatização da NR-32. 

4. Resolução técnica legal para o funcionamento de laboratórios clínicos: organização, 

estrutura, métodos e processos, garantia de qualidade dos métodos e serviços prestados, 

descarte de resíduos e boas práticas laboratoriais segundo a RDC 302. 

5. Legislação farmacêutica e ética profissional. 

6. Bioquímica Clínica: Métodos laboratoriais (realização e interpretação) utilizados para 

avaliação do metabolismo de carboidratos, de lipídios e ósseo, função hepática, função 

renal, função cardíaca e função tireoidiana. Diagnóstico laboratorial e monitorização de 

diabetes, dislipidemias, doenças ósseas, hepáticas, renais, cardíacas e tireoidianas.  

Metodologia e interpretação da análise da urina e do líquor. Gasometria. Aplicação da 

fotometria, turbidimetria, nefelometria e refratometria nos ensaios bioquímicos. 

Eletroforese de proteínas. 

7. Hematologia Clínica: hematopoiese e hemostasia, regulação e fisiologia. Principais 

alterações fisiopatológicas nas anemias, neoplasias hematológicas e coagulopatias. 

Realização e interpretação do hemograma, alterações morfológicas e quantitativas em 

leucócitos nos processos inflamatórios e infecciosos. Velocidade de hemossedimentação. 

Investigação laboratorial e molecular das doenças hematológicas. Testes de coagulação, 

incluindo TT, TAP, TTPA, tempo de sangramento, prova do laço, tempo de coagulação, 

retração do coágulo, fibrinogênio e dosagem de fatores de coagulação. Tipagem 

sanguínea, prova de Coombs direta e indireta; monitorização terapêutica da 

anticoagulação oral e endovenosa. 

8. Imunologia Clínica: Anticorpos, antígenos e resposta imune. Princípios das provas 



imunológicas. Realização e interpretação das diversas reações imunológicas: reações de 

aglutinação, floculação, precipitação, testes imunoenzimáticos e imunoflurescência. 

Western blot e reação em cadeia da polimerase para diagnóstico das doenças infecciosas. 

Diagnóstico laboratorial e prevenção da sífilis, da febre reumática, das doenças 

autoimunes e das doenças infecciosas, em especial, rubéola, arboviroses, mononucleose 

infecciosa, HIV/AIDS, hepatites, toxoplasmose, Chagas e Leishmaniose.  

9. Parasitologia: Principais parasitas de interesse clínico e seus ciclos biológicos, patogenia, 

diagnóstico, epidemiologia e profilaxia. Exame macroscópico e microscópico das fezes. 

Métodos empregados na pesquisa e caracterização dos enteroparasitas (diretos e de 

concentração). Métodos empregados para caracterização de hemoparasitas. Método de 

Kato-Katz. Métodos para isolamento de larvas. 

10. Microbiologia Clínica: Desinfecção e esterilização. Preparo e função dos diferentes 

meios de cultura. Flora humana normal e principais bactérias de interesse clínico. 

Caracterização morfológica (microscópica e macroscópica), isolamento e identificação 

das bactérias. Diagnóstico microbiológico das infecções tegumentares, do trato urinário, 

respiratórias, genitais e meníngeas. Hemocultura. Isolamento, identificação e 

fisiopatologia dos principais fungos de interesse clínico. Teste de sensibilidade aos 

antimicrobianos. 

 

 

 


