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O Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas (LACT) da Faculdade
de Farmácia da UFRGS foi criado em 1977 com o objetivo de propiciar
estágio prático em laboratório de análises clínicas para os alunos da
Faculdade de Farmácia da UFRGS. Atualmente, o LACT, traduzido como
PROJETO ACADÊMICO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
E TOXICOLÓGICAS DA FACULDADE DE FARMÁCIA, atende pacientes
oriundos das Unidades Básicas de Saúde do Município de Porto
Alegre/SUS. A Universidade possui contrato de prestação de serviço com
a Prefeitura de Porto Alegre para a realização de exames de análises
clínicas para os pacientes atendidos nas unidades de saúde. O
laboratório atende, em média 100 pacientes/dia e realiza
aproximadamente 15 mil exames/mês. Os pacientes realizam a coleta
dos materiais biológicos e retiram seu laudos de resultados. O LACT
realiza exames nas áreas de Imunologia, Bioquímica, Parasitologia,
Microbiologia, Hematologia e Uroanálise. Participam do projeto docentes,
farmacêuticos e técnicos do quadro da Universidade. O serviço é um
importante campo de estágio para os alunos de graduação,
pós-graduação e de nível técnico. Os alunos desenvolvem várias
habilidades técnicas inerentes à profissão. O projeto também tem como
objetivo permitir e apoiar o desenvolvimento de diferentes Projetos de
Pesquisa e Extensão dentro da Universidade, disponibilizando toda a
estrutura já existente para a prestação de serviço, principalmente do
acesso à tecnologia e dos dados gerados. As coletas de diferentes
materiais biológicos colaboram com as amostras necessárias para as
aulas práticas, aproximando os alunos de graduação com a realidade de
um laboratório. O LACT também preocupa-se em garantir sua
sustentabilidade e a qualidade de seus serviços. A prestação de serviço
capta recursos que são utilizados para a manutenção e funcionamento do
laboratório, bem como melhorias na Unidade. Entendemos como uma
importante oportunidade poder contribuir com este atendimento do
Sistema Único de Saúde, reforçando o papel da Universidade junto a
comunidade.

