Área Temática: Saúde
Edital: PROEXT-PIBEX-GRANDE RECIFE

Atenção à Saúde: Abertura ao Público do Serviço de Urinálises e
Parasitologia do Laboratório Central
Unidade: Centro de Ciências Biológicas – CCB
Coordenador(a): Isvânia Maria Serafim da Silva - Docente
Email: isvania@gmail.com
Objetivos
Realizar exames de urina de rotina, parasitológico de fezes, seriado de fezes e pesquisa
de fungos urinários, requeridos por médicos aos pacientes dos centros de saúde, alunos,
professores e funcionários da UFPE, para fornecer atendimento público e gratuito de
atenção à saúde; Auxiliar na formação dos alunos de nível superior da UFPE, como
Biomédicos, Farmacêuticos Bioquímicos, e Biólogos; Complementar a formação de
alunos de nível técnico de Análises Clínicas, Administração e Segurança do Trabalho, da
Talento Instituto Politécnico;
Fortalecer cada vez mais a política do Laboratório
Central, em se tornar definitivamente um laboratório escola.
Resumo
O exame de urina, o parasitológico de fezes e o seriado de fezes apresenta uma
demanda elevada no sistema de saúde, pois são análises essenciais para a avaliação
diagnóstica, prognóstica e acompanhamento dos pacientes com doenças renais, do trato
urinário e do sistema digestório. A análise da urina é também um método auxiliar na
identificação de várias disfunções metabólicas do organismo. Como a análise de urina e
o parasitológico de fezes fazem parte dos exames da rotina laboratorial solicitados pelos
médicos nos centros de saúde (hospitais, clínicas, postos e unidades de saúde da
família), a manutenção de laboratórios capazes de suprir a realização desses exames é
sempre importante. Aliado a isto, a formação de profissionais capacitados voltados para
a atenção à saúde é atualmente uma das principais expectativas do Governo. Portanto a
manutenção do atendimento do setor de urinálises e parasitologia do Laboratório
Central da Universidade Federal de Pernambuco ao público do SUS e aos funcionário e
alunos da UFPE, continua a ser essencial. Assim como, a manutenção da formação de
novos profissionais tanto de nível técnico quanto superior só fortalece a UFPE como uma
Universidade de referência no preparo de profissionais para o mercado de trabalho.

