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Introdução: O Programa de Integração Acadêmico Profissional (PIAP) é um programa 

vivencial de caráter institucional ou interinstitucional, oferecido durante a formação do 

discente, em períodos específicos ou ao longo de todo o percurso acadêmico, de maneira a 

fornecer subsídios para inter-relação dos conhecimentos adquiridos, procurando manter a 

integração entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão. O curso de Farmácia da 

Universidade Federal do Pará oferta os PIAP’s como componente curricular ao longo dos seus 

dez semestres, cada um com um perfil diferente de acordo com a fase de formação do 

discente. São proporcionadas atividades integradoras, seminários, discussões temáticas, 

oficinas, visitas monitoradas e trabalhos de campo realizados periodicamente, durante ou ao 

final do núcleo de cada semestre letivo, como forma de promover a transversalidade do 

conhecimento ao longo do processo de formação. O objetivo do PIAP VII é inserir o discente 

no cenário de prática da profissionalização, proporcionando ao aluno experiência prática do 

exercício do profissional farmacêutico e oportunizando uma visão do campo de trabalho e das 

relações humanas envolvidas. Este ocorre em laboratórios de análises clínicas, um ambiente 

estratégico e pedagógico de inserção e interação entre ensino e serviço desenvolvidos por 

diferentes atores: discentes, docentes e profissionais farmacêuticos (preceptores) atuantes na 

área, para a construção coletiva de competências, habilidades e atitudes aplicadas no âmbito 

das análises clínicas laboratoriais. Entende-se por análises clínicas como serviço destinado às 

análises de amostras biológica de paciente, com a finalidade de oferecer apoio ao diagnóstico 

e terapêutico [1]. Sendo as análises clínicas uma das principais áreas de atuação do 

farmacêutico, no qual este atua na realização de exames laboratoriais e toxicológicos, onde 

realiza procedimentos relacionados à coleta de material biológico para fins de análises 

laboratoriais, interpretar e emitir laudos e pareceres de responsabilidade técnica por exames 

de análises laboratoriais, além de atuar no gerenciamento de laboratórios, planejamento e 

gestão em serviços farmacêuticos no setor de análises clinicas [2]. Diante disso, o estágio em 

análises clínicas possibilita ao aluno o contato com a prática, permitindo a aplicação de 

conceitos adquiridos durante as aulas teóricas para que possa ser bem empregado nas 

instituições em que venham a atuar, solidificando o conhecimento do aluno para uma efetiva 

formação, capacitação e competência para a inserção no mercado de trabalho, além de 

proporcionar uma visão prática e vasta da atuação do farmacêutico nas análises clínicas. 

Objetivos: Relatar a vivência de um discente nas análises clínicas em uma Unidade de Pronto 

Atendimento (UPA). Descrição da Experiência: O estágio teve duração de três meses em um 

período que compreendeu o dia 07/01/2019 a 02/03/2019 e foi realizado na Unidade de 

Pronto Atendimento (UPA-DAICO) localizado na Rua Paraíso, Parque Guajará em Belém do 

Pará. O laboratório da unidade contava com uma equipe de saúde formada por biomédicos e 

farmacêuticos e era equipado o suficiente para desenvolver testes bioquímicos (glicose, 

colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, ureia, creatinina, proteínas, eletrólitos, fosfatase 

alcalina, gama GT e amilase), hematológicos (série vermelha, série branca, série plaquetária, 

coagulograma, tipagem sanguínea e VHS), imunológicos (proteína C reativa, 
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antiestreptolisina O, HIV, HBSAg, HCVAg e BETA-HCg) e de urianálise (fatores 

bioquímicos e sedimentoscopia). Assim, o estagiário pode ter a vivência clínica desde o 

cadastro dos pacientes no sistema de identificação até a entrega dos referidos resultados. 

Resultados: A UPA-DAICO é uma estratégia do Ministério da Saúde para fortalecer a rede 

de atenção às urgências e emergências no país e melhorar a organização da assistência, 

articulação dos serviços e definição de fluxos e referências resolutivas [3], desta forma, 

compete a UPA acolher os usuários e seus familiares e trabalhar de forma articulada a fim de 

ser uma iniciativa resolutiva para o problema de superlotação em emergências hospitalares 

[4]. Um dos componentes básicos para diagnósticos em uma Unidade de Pronto Atendimento 

é o laboratório de análises clínicas, este deve ser capaz de fazer exames diagnósticos rápidos e 

eficientes a fim de auxiliar a equipe médica em acompanhamentos e diagnósticos, no caso da 

UPA-DAICO, o laboratório é de uma rede particular que presta serviços para o Sistema Único 

de Saúde (SUS). Neste estágio supervisionado, o aluno deveria cumprir o horário de 12h às 

18h de segunda a sábado, resultando em uma carga horária de 150 horas. Este horário de 

trabalho propiciou o contato com dois dos preceptores, o que enriqueceu o aporte de 

conhecimento adquirido, por possibilitar vivências diferentes de acordo com o formato de 

trabalho de cada um deles. As atividades desenvolvidas no laboratório têm por finalidade 

auxiliar o raciocínio médico após obtenção da história clínica e a realização do exame físico. 

Para tanto, todas as fases de execução dos testes devem ser conduzidas seguindo o rigor 

técnico necessário para garantir a segurança do paciente e resultados exatos, ressaltando a 

importância de todos os setores trabalharem em harmonia, desde a fase pré-analítica, 

passando pela analítica, até chegar na pós-analítica [5]. A partir disto, ao início do estágio, os 

preceptores orientam os alunos sobre como é o funcionamento do laboratório e dos 

equipamentos, além de apresentar técnicas de coleta, acondicionamento e transporte de 

material biológico, uma vez que é na fase pré-analítica que acontece a maior frequência de 

erros e maiores riscos à saúde dos profissionais, assim, desde o primeiro dia o aluno é 

ensinado a ter atenção e comprometimento no serviço que está prestando. A rotina de trabalho 

de um laboratório de análises clinicas em uma UPA é muito árdua e incessante, ou seja, os 

profissionais devem ter agilidade para desenvolver todas as funções com eficiência e 

assertividade em um curto período de tempo e, por ser uma rotina constante, os alunos 

conseguem desenvolver atividades como: atender os pacientes, laçar ficha de cadastro, fazer 

coletas, armazenar o material biológico de acordo com a especificidade de cada um, realizar 

os testes, lançar resultados no sistema e analisa-los sozinhos e sem dificuldades. Conclusão: 

O PIAP em análises clínicas é um componente curricular de formação profissional exitoso 

devido aperfeiçoar os conteúdos práticos e teóricos vistos na faculdade, proporcionando ao 

aluno maturidade e conhecimento a respeito das atribuições do farmacêutico nas análises 

clínicas. Uma vez que esta vivência propicia ao discente uma visão clara da rotina de 

laboratório, além de aprender a lidar com desafios e intercorrências que acontecem no 

cotidiano, preparando o estudante para o mercado de trabalho a partir de conhecimentos 

técnicos, científicos, éticos, clínicos e de gestão em saúde. 
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