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A área de hematologia responde por grande parte dos exames realizados
no laboratório de análises clínicas e apresenta relativa complexidade e
extrema evolução. Os alunos de graduação da Faculdade de Farmácia
interessados em aprofundar os conhecimentos nesta área necessitam de
formação complementar, assim como os servidores da comunidade da
Faculdade de Farmácia, especialmentre aqueles que executam
atividades no Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas da
Faculdade de Farmácia (LACT). Paralelamente, o crescente número de
concursos públicos que envolvem este tema também fornecem demanda
de público (recém-formados) interessados em realizar educação
continuada nesta área. Além disso, os pacientes atendidos no LACT da
Faculdade de Farmácia apresentam inúmeras dúvidas em relação aos
exames hematológicos, sua aplicação e interpretação, assim como em
relação às doenças hematológicas mais comuns (anemias, leucemias,
hemorragias, etc), carecendo de informações básicas e de fácil acesso.
A ação foi dividida em dois módulos:  Módulo 1: Educação Continuada -
para o programa de educação continuada serão realizadas 7 oficinas
expositivo-dialogadas e práticas (abril a novembro, 1 ao mês) para os
alunos de graduação e servidores da faculdade de farmácia nos diversos
temas compreendidos na área de hematologia. Estas oficinas são
elaboradas pelos coordenadores com o auxílio do bolsista de extensão
que também é responsável pela organização e logística do encontro.
Módulo 2: Informações para pacientes - para elaboração de ações
educativas e material informativo, serão elaborados 7 "banners" sobre
temas específicos, atualizados mensalmente (abril a novembro, 1 ao
mês), que serão dispostos na recepção do laboratório. Também serão
elaborados folhetos com resumo das principais informações, em lingagem
acessível, distribuídos na recepção ou coleta do laboratório para serem
distribuídos aos pacientes. A elaboração do material informativo é
realizada pelos coordenadores e bolsista de extensão.  Até o momento, já
foram realizadas 3 oficinas expositivas com os seguintes temas: (1)
hemostasia e coagulação, (2) anemia ferropênica e (3) leucemias agudas.
Estas oficinas contaram com a participação de mais de 90 inscritos e
tiveram elevado índice de satisfação. Paralelamente, foram elaborados
materiais informativos (folders) ao pacientes do LACT com o mesmo tema
abordado nas oficinas, porém em linguagem acessível. Estes materiais



foram distribuídos na recepção do LACT, com explicações fornecidas
pela bolsista de extensão. Além disso, permamentemente, há exposição
de um banner na recepção com o mesmo tema do folder, de modo que
mais pacientes tenham acesso às informações.


