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Resumo: Programa de educação continuada (oficinas) para alunos de graduação e servidores da Faculdade de Farmácia na área da 
hematologia, além de ações educativas e material informativo sobre exames e doenças hematológicas para pacientes atendidos no 
Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas (LACT). 
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 Realizar programa de educação continuada através de 
oficinas gratuitas de capacitação, de caráter complementar 
à formação, a alunos da graduação em farmácia e demais 
servidores que atuam nesta área, especialmente da 
comunidade da Faculdade de Farmácia da UFRGS. 
 
 Desenvolver ações educativas e sistema de informações 
permanente, em linguagem acessível, através de 
"banners", para esclarecimento sobre informações a 
respeito de exames e as principais doenças hematológicas 
aos pacientes atendidos no Laboratório de Análises Clínicas 
da Faculdade de Farmácia (LACT).  

 Alunos de graduação da Faculdade de Farmácia 
 Servidores da comunidade da Faculdade de Farmácia 
 Técnicos administrativos 
 Pacientes atendidos no Laboratório de Análises Clínicas da 
Faculdade de Farmácia.  

A ação foi dividida em dois módulos:  
 
Módulo 1: Educação Continuada. 
Para o programa de educação continuada serão realizadas 
oficinas expositivo-dialogadas e práticas (abril a dezembro, 
1 ao mês) nos diversos temas compreendidos na área de 
hematologia. Estas oficinas serão elaboradas pelos 
coordenadores com o eventual auxílio de alunos bolsistas 
que potencialmente também serão responsáveis pela 
organização e logística do encontro.  
 
Módulo 2: Informações para pacientes. 
Para elaboração de ações educativas e material 
informativo, foram elaborados banners sobre temas 
específicos, atualizados mensalmente (abril a dezembro, 1 
ao mês), que são dispostos na recepção do laboratório. 
Também são elaborados folhetos com resumo das 
principais informações, em linguagem acessível, 
distribuídos na recepção ou coleta do laboratório para 
serem distribuídos aos pacientes.  

Esta ação permite ao discente e servidor da UFRGS a 
ampliação dos seus conhecimentos na área de hematologia 
já que também é papel da universidade possibilitar 
aprendizado na forma de educação continuada. 
Fundamentalmente, prevê a aproximação entre a 
universidade e a comunidade de pacientes atendidos no 
LACT, já que, além das ações educativas e material 
informativo previstos, vem contando com a atuação de 
profissionais mais bem capacitados através do programa de 
educação continuada. Além dos fatores anteriormente 
mencionados, ao final, pretende aproximar o LACT e a 
universidade da comunidade atendida. 
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