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Objetivos: O objetivo da disciplina é capacitar o discente a reconhecer os processos associados ao trabalho em um 

laboratório de análises clínicas, e o emprego das técnicas diagnósticas a nível pesquisa, ambulatório e a campo. 

Relatar as bases, indicações, execução e limitações dos diversos exames diagnósticos. Empregar os exames 

diagnósticos para a pesquisa, avaliação de um paciente, e diagnóstico populacional. Analisar os resultados das 

análises de laboratório de acordo com a natureza da informação disponível aos antecedentes da amostra, do caso, e 

reconhecer os erros de laboratório. 

Ementa: A disciplina entrega conhecimentos gerais da Patologia Clínica junto com a organização e manejo de um 

laboratório de análises clínicas. Ademais, capacita o estudante no uso e interpretação dos exames laboratoriais na 

pesquisa e na prática clínica veterinária, reconhecendo seu valor preditivo e sua utilidade no estudo das doenças dos 

animais domésticos assim como manutenção da saúde e da produção. 

Programa: 

Conceitos básicos de um laboratório diagnóstico.  

Organização, materiais e equipamentos.   

Obtenção, manejo e fatores associados à qualidade das amostras.  

Conceitos básicos de controle de qualidade em um laboratório de diagnóstico e de valores referenciais.  

Interpretação dos resultados dos exames de laboratório: comparação de resultados intra e entre indivíduos e rebanho, 

determinação de valores críticos e de valores preditivos.  

Bases gerais da Patologia Clínica Veterinária 

Hematologia  

Hemostasia  

Bioquímica Clínica Veterinária e provas funcionais  

Efusões cavitárias. 
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