FICHA DE CADASTRO DOS LABORATORIO DE PESQUISA DE UFG

NOME DO LABORATÓRIO
Laboratório de Monitoramento Externo da Qualidade- LABMEQ

DOCENTES RESPONSÁVEIS

Coordenadora: Profa Dra Rita Goreti Amaral
Vice-coordenadora: Dra Suelene Brito do Nascimento Tavares

TÉCNICOS DO LABORATÓRIO

Shirlene Costa Mendes
Esp. Patrícia Helena Xavier Feres
Esp. Nadja Lindany Alves de Souza e Araújo
Dra Suelene Brito do Nascimento Tavares
REGIONAL
Goiânia-GO
UNIDADE ACADÊMICA / UNIDADE ACADÊMICA ESPECIAL

Faculdade de Farmácia

DEPARTAMENTO (se houver)
-

Sim

x

Não

LOCALIZAÇÃO

UFG - Faculdade de Farmácia
Rua 240, S/n - Setor Leste Universitário, Goiânia - GO, 74605-170
E-mail: umeq.ff.ufg@gmail.com

WEBSITE

www.farmacia.ufg.br

MISSÃO/OBJETIVO DO LABORATÓRIO

Missão: Desenvolvimento de conhecimento científico e tecnológico, em parceria com
a sociedade, órgãos governamentais e não governamentais, com intuito de contribuir
para melhorar a acurácia dos resultados dos exames, funcionando como um
mecanismo de padronização diagnóstica e direcionamento de estudo continuado em
citopatologia do colo do útero.

Objetivos do laboratório:
- Verificar a qualidade técnica e diagnóstica das lâminas e dos laudos citopatológicos.
- Padronizar os laudos citopatológicos.
- Coletar dados epidemiológicos referentes aos exames realizados.
- Mapear as dificuldades diagnósticas.
- Melhorar a interface entre o laboratório e a gerência estadual e/ou municipal do
Programa de Controle do Câncer do Colo do Útero.
- Promover educação continuada.

TÉCNICAS ROTINEIRAMENTE EXECUTADAS NO LABORATÓRIO (listar de forma objetiva os
procedimentos rotineiramente desenvolvidos no laboratório)

- Avaliação da fase pré-analítica dos exames citopatológicos do colo do útero;
- Avaliação da fase analítica- revisão dos exames citopatológicos para o
rastreamento do câncer do colo do útero dos laboratórios prestadores de Serviço
para o SUS;
- Avaliação da fase pós-analítica -Identificação dos resultados falso-negativos, falsopositivos e retardo de conduta e indicadores da qualidade (Índice de positividade, de
lesões de alto grau, de atipias de significado indeterminado e da adequabilidade da
amostra).
- Realização de educação continuada com os profissionais dos laboratórios
prestadores de Serviço para o SUS.

RELAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS (listar os equipamentos relevantes para a execução das
técnicas/atividades rotineiras do laboratório)
Computadores;
Impressora;
Microscópios ópticos;
Microscópio Multicabeça;
Sistema de captura de imagem.

