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Graduação em Fisioterapia

V.JUSTIFICATIVA

MODULO
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VI. EMENTA

Introdução à Biossegurança e Bioproteção. Noções de segurança química e biológica cm laboratório.
Conduta em laboratório. Protcção (individual c coactiva) c prevenção dc acidentes. Manuseio.
armazenamento e descarte dc agentes químicos e biológicos potencialmente patogénicos. Tlrlpacto
ambiental.Normas dc segurança em áreas de manipulação de materiais contagiosos. químicos c radloativos.
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. Apresentam o processo histórico, os conceitos básicos e a importância da biossegurança para a prática

do profissional da saúde; cerca das formas de prevenção, minimização e eliminação de riscos físicos,

Apresentar e:gonomicos eíveia:dentes;egurança que envolvem a prática do proHlssional de saúde;
Apresentar os equipamentos de proteção individidual e coletivos necessários para a prática do
proüissinaldasaúde. . . . . . ...:-,.
Apresentar os modelos de cuidado no cantata ou manuseio dos principais agentes infecciosos;
Apresentar as formas do correto transporte e descarte de material biológico ou de agentes
infecciosos;
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Biossegurança: Histórico, conceitos e importância
Riscos. favores de risco Definição
Mapa de risco
Equipamentos de proteção individuais e coletivos
Boas práticas de laboratório
Níveis dc Biosscgurança
Agentes infecciosos - bacterianos, fungicos, parasitártos, vírus
Manipulação e descarte de materiais

O conteúdo programático será desenvolvido através de

com uso de recuros multimédia e estudos de caso1 . Aulas dialogadas
pesquisas ou preparo de seminários ou2. Trabalhos extra-classe

combinados com os alunos

trabalhos que serão previamente

NF = (MP+REC)/2
Ao aluno que não comparecer às avaliações ou não apresentar trabalhos no prazo estabelecido



atribuída liÓ

e Avaliações
Avaliação l Prova Teórica'g: 1 0,00 (peso 4)
.Avaliação 2 -- Prova Teórica'K: 1 0,00(peso 4)
Avaliação 3 - Participação cm aula##:' 1 0,00 (peso l)
Avaliação 4 Seminário: l0,0(peso l)

* As provas teóricas poderão conter questões objetivas e dissertativas.
8# A participação em aula será avaliada pelo professor a partir da contribuição argumentatlva trabalho em
grupo, frequência, estudo extra-classe, opiniões e harmonia com colegas e professor. ' '
### A proposta detalhada do seminário será apresentada no primeiro dia de aula e envolverá traballlo em
grupos A turma será dividida em 4 grupos e cada um se aprofundará em uma das temáticas que envolvem
os diferentes tipos.de risco: (1 ) Riscos físicos; (2) Riscos Biológicos; (3) Riscos ergonómicos; e (4) Riscos
ae Aclüentes. Na data prevista no cronograma, cada grupo apresentará seu seminário e estimulará os colegas

Obs: Se detectado plágio será atribuída nota zero ao trabalho

Observações:
Avaliação de segunda chamada:

i:Uã l l IÇ: ::JI R l l, :::
Horário de atendimento ao aluno: Ao término das aulas/atividades previstas no estágio.
Obs.: Em caso de ausência do professor para participação em evento científico a carga horária e o
conteúdo da disciplina serão repostos conforme acordado com os alunos previamente.

XI. CRONOGRAMA TEÓRICO
Semanas Datas Assunto

! '
i1/03 a
15/03/2019

Apresentação do Plano de Ensino / Introdução à discipl na

2
18/03 a
22/03/20]9

Biossegurança: Flistórico. conceitos e importância

3'
25/03 a

29/03/2019
Agentes infecciosos - bacterianos, fungicos, parasitários e virais

4' 01/04 a
05/04/20]9

Riscos e fatores de risco: Definição e conceitos básicos

5'
08/04 a
12/04/20]9

Mapa de Risco

6'
15/04 a
{9/04/2019

Equipamento de proteção Individual e coletivo

7' 22/04a
26/04/20]9

1" Avaliação teórica

8*
29/04 a

03/05/2019
Higienização das mãos e acidentes de trabalho

9'
06/05 a
l0/05/20}9

Boas práticas de laboratório

}0' 13/05 a Níveis de Biossegurança



17/05/2019
20/05 a
24/05/2019
27/05 a
31/05/2019
03/06 a
07/06/2019
l0/06 a
14/06/2019

17/06 a
21/06/2019
24/06 a
28/06/2019

O1/07 a
05/07/2019
08/07 a
12/07/2019

Manipulação e descarte de materiais
1 1'

12'

13'

14'

15'

16'

Seminário

Seminário

Revisão

Feriado

2' Avaliação teórica

Avaliação de segunda chamada
17'

18'
Recuperação/Divulgação das notas

DATA
03/04/201 9 Aniversário da cidade de Araranguá
19/04/2019 Sexta-feira Santa
O1/05/201 9 Dia do trabalhador
20/06/2019 Corpus Christi
21/06/2019 Dia não letivo

adordo curso de Fisioterapia


