
Estudo dirigido 02- Gestão de Laboratórios. 

 

1. No que se refere a gestão de equipamentos, defina manutenção. 

2. Defina manutenção corretiva. 

3. Defina manutenção preventiva. 

4. Correlacione:  Manutenção Corretiva X Manutenção Preventiva 

5. Defina Manutenção Produtiva Total (MPT). 

6. Quais as aplicações no laboratório clínico da Manutenção Produtiva Total (MPT)? 

7. Qual a função do gestor de manutenção? 

8. Quais as principais atividades de uma gestão de suprimentos? 

9. Quais as inspeções de recebimento de uma compra de suprimentos para um laboratório? 

10. Quais os cuidados com manuseio e armazenamento destes insumos? 

11. Como se divide os riscos na biossegurança? 

12.  O que é risco físico ? cite um exemplo. 

13.  Cite três exemplos de risco químico. 

14.  O que é risco ergonômico ? cite um exemplo. 

15.  O que é risco biológico ? cite um exemplo. 

16. O que é mapa de risco ? 

17. Quais os objetivos do mapa de risco ? 

18. Como são Classificados os Riscos ambientais ? 

19. Cite as vias de exposição e seus procedimentos de risco. 

20. Nas normas de segurança geral, o que não é permitido na área laboratorial? 

21. Nas normas de segurança geral, cite o que se refere ao acesso restrito aos laboratórios. 

22. Qual a função das placas indicativas presentes nas normas de segurança geral. 

23.  Na RDC 302 artigo : 5.1.2 – O Laboratório Clínico e o Posto de Coleta 

 laboratorial devem possuir um profissional  legalmente habilitado como responsável técnico. 

Explique a evidência objetiva deste artigo: 

23.Na RDC 302 artigo : 5.1.2.2 – Em caso de impedimento do responsável    técnico, o laboratório 

clínico e o posto de coleta  laboratorial devem contar com um profissional legalmente habilitado 

para substituí-lo..Explique a evidência objetiva deste artigo: 

24.Na RDC 302 artigo : • 5.2.3 – Todos os profissionais do Laboratório Clínico e do Posto de Coleta 

laboratorial devem ser vacinados em conformidade com a legislação vigente. Explique a evidência 

objetiva deste artigo: 

25. Na RDC 302  o que se refere o artigo :  NR  7 – Exames  Médicos – PCMSO Publicada: 1994? 

26. Na RDC 302 artigo : 5.7.1 – O Laboratório Clínico e o Posto de Coleta Laboratorial devem 

manter atualizados e disponibilizar, a todos os funcionários, instruções escritas de biossegurança, 

contemplando no mínimo os seguintes itens: Explique a evidência objetiva deste artigo: 

27. Na RDC 302  o que se refere o artigo :  NR  6 – EPI ? 

28.  O que são os EPIs ? cite exemplos. 

 

 


