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Objetivo geral: Difundir informações técnicas junto aos alunos do ensino médio/cursos
profissionalizantes da rede pública da área da saúde do recife e região metropolitana e
alunos da área de saúde da UFPE
São objetivos, também, a padronização, segundo
critérios técnicos, de controle de qualidade e cuidados de biossegurança recomendados
internacionalmente e pelo Ministério da Saúde, os procedimentos, os testes e as
técnicas utilizadas nas práticas laboratoriais. Formação de mão de obra qualificada
visando a tender a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás).
Realização da avaliação dos cursos/treinamentos do Ministério da Saúde
Resumo
Serão oferecidos 23 cursos de treinamento da série Telelab, para alunos da área da
saúde da UFPE e de cursos profissionalizantes da área da saúde da rede estadual . A
proposta pedagógica inclui vídeos e manuais técnicos. O treinando obedecerá o seguinte
roteiro: é submetido a um pré-teste; recebe o manual técnico para cada curso no
formato digital e terá, no máximo, 15 dias para estudar; o treinando assiste o curso em
DVD. Finalmente será realizado o pós-teste. O treinando é aprovado se acertar no
mínimo 70% das questões e receberá certificado emitido pelo coordenador do projeto.
Relação de cursos/treinamentos que serão oferecidos: 1 e 2) Captação e Triagem Clínica
de Doadores; 3) Técnicas para Coleta de Sangue; 4) Coleta de Sangue de doadores; 5)
Preparação de Hemocomponentes; 6) Biossegurança; 7 e 8) Imunohematologia e
problemas; 9) Equipamentos; 10) Coleta de Secreções; 11) Coloração de Gram; 12)
Neisseria gonorrhoeae; 13) Clamídia; 14) Sífilis; 15 e 16) Diagnóstico do HIV e
confirmatório; 17) Chagas; 18) HLTV I/II; 19) Hepatites Virais; 20) Controle de
Qualidade; 21) Tuberculose; 22) Fungos e Aids; 23) Parasitos e Aids. Participação no
fórum de debates pelo facebook.

