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INTRODUÇÃO
Na década de 1990, houve aumento significativo do número 

de publicações em revistas científicas sobre a necessidade de me-
lhoria da qualidade dos serviços públicos de saúde, especialmente 
em relação aos aspectos de segurança dos usuários e sistemas de 
saúde.1-3 Essa situação possui repercussões diretas no chamado 
“direito à saúde”. Para Bartolomei e cols.,4 por exemplo, medici-
na e direito são criações dos seres humanos que devem ser apro-
veitadas por estes. É necessário que o benefício e a não malefi-
cência tenham bases científicas e, por consequência, ampliem os 
horizontes do direito à saúde. A seguir, citam-se alguns achados 
científicos que denunciam a gravidade da situação atual.

De acordo com estudo de prevalência realizado com 20.028 
usuários dos serviços de saúde de 12 áreas metropolitanas dos 
Estados Unidos, cerca de 50% das recomendações médicas para 
condições clínicas gerais, agudas e crônicas, não tinham qual-
quer comprovação científica adequada para suas prescrições; e 
20% delas são inúteis ou associadas a mais malefícios do que 
benefícios.5,6 Para situações clínicas específicas, outros estudos 
também demonstram falhas por condutas não comprovadas 
adequadamente. Por exemplo, um levantamento realizado a 
partir de base de dados nacional dos Estados Unidos demons-
tra que 38,3% das recomendações médicas para síndrome co-
ronariana aguda não tinham qualquer comprovação científica 
adequada em hospitais universitários e 48,3% em hospitais não 
universitários (n = 219 hospitais), sendo respectivamente de 
30,3% e 40,3% entre cardiologistas; e de 39,5% e 50,9% entre 
não cardiologistas.7 Pugh e cols.8 relataram que aproximada-
mente metade das recomendações médicas para epilepsia não 
tinha qualquer comprovação científica adequada em hospitais 
de referência para a doença na Inglaterra, em estudo de preva-
lência realizado em 311 pacientes.

Assim, um dos maiores desafios para a resolução de erros de 
decisões em saúde, nos âmbitos individual e coletivo, consiste 

na atualização profissional e na educação em saúde para o uso 
e geração de informações confiáveis que independem do nível 
acadêmico, da área de atuação ou da especialidade do profis-
sional.9-14 Assim, Sir Iain Chalmers, um dos mais renomados 
pesquisadores dos serviços de saúde britânicos, considera que 
tais falhas representam completa ausência de autodisciplina 
científica, que resulta em uso indevido e indesculpável de re-
cursos públicos, humanos e financeiros. O autor ressalta que 
a autodisciplina científica seria garantida pela prática de ava-
liações tecnológicas em saúde, por meio de estudos rigorosos, 
especialmente revisões sistemáticas.15

Diante das carências aqui mencionadas, considera-se ex-
tremamente pertinente oferecer conhecimentos e tecnologias 
relacionadas à medicina baseada em evidências e às avaliações 
tecnológicas em saúde a academias de ensino, serviços e órgãos 
gestores em saúde, como secretarias municipais e estaduais. 
Neste cenário, foi criado o Laboratório de Medicina Baseada 
em Evidências, no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 
da Universidade do Estado do Pará.

OBJETIVO
Descrever o desenvolvimento e as atividades do Laboratório 

de Medicina Baseada em Evidências, no Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde, da Universidade do Estado do Pará.

MÉTODOS
Estudo descritivo realizado no Centro de Ciências Biológicas 

e da Saúde, da Universidade do Estado do Pará.

RESULTADOS

Localização do Laboratório
O Laboratório de Medicina Baseada em Evidências, do 

Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, da Universidade 

  IDoutorado. Grupo de Estudos em Medicina Baseada em Evidências da Universidade do Estado do Pará.
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do Estado do Pará (UEPA), está situado em uma Unidade da 
Federação com área de 1.247.689.515 km2, com 143 muni-
cípios, mais de 7 milhões de habitantes e, tradicionalmente, 
caracterizada por extrema carência de recursos humanos e eco-
nômicos para a saúde.16 O Pará está situado em último lugar na 
avaliação da qualidade dos serviços de saúde do país, conforme 
o Índice de Desempenho do Sistema Único de Saúde.17

Objetivos do Laboratório
O laboratório objetiva oferecer assistência ao ensino, à pes-

quisa e à extensão, com foco na geração, disseminação e uso de 
evidências científicas rigorosas para tomadas de decisões em saú-
de, com todos os elementos da chamada “Pesquisa translacio-
nal” ou “Pesquisa traducional”, do inglês translational research, 
que significa a transferência do conhecimento científico para as 
decisões individuais e coletivas em saúde.18 Assim, as ações do 
laboratório têm como público-alvo os corpos docentes e dis-
centes de todos cursos de graduação e pós-graduação em saú-
de, bem como profissionais, gestores e usuários dos serviços de 
saúde ligados à Universidade do Estado do Pará, especialmente 
o “Centro de Saúde Escola do Marco”. Os cursos de gradu-
ação em saúde são: Medicina, Educação Física, Enfermagem, 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional; os cursos de pós-graduação 
são: Psicologia Educacional com ênfase em Psicopedagogia 
Preventiva, Pediatria e Ciências Aplicadas à Pediatria, Biologia 
Parasitária e Ensino em Saúde na Amazônia.

Atividades do Laboratório
Algumas atividades de orientação de alunos são realizadas 

com outros laboratórios, especialmente os laboratórios de 
Geoprocessamento e de Pesquisa Epidemiológica e Clínica, 
todos posicionados estrategicamente lado a lado, pela atual 
Reitoria. Os principais colaboradores das atividades do laborató-
rio são aqueles que compõem o Grupo de Estudos de Medicina 
Baseada em Evidências da UEPA, do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq): estudantes 
de graduação, pós-graduação, bem como profissionais, docen-
tes e gestores em saúde.19

Para a consolidação do Laboratório de Medicina Baseada 
em Evidências da Universidade do Estado do Pará, está pla-
nejada a oferta permanentemente de curso de curta dura-
ção sobre “Introdução à Medicina Baseada em Evidências 
e Avaliações Tecnológicas em Saúde” para o público-alvo 
supramencionado. 

Para outras atividades de ensino, pesquisa e extensão, temos 
o “Centro de Saúde Escola do Marco”, um serviço de saúde 
ambulatorial (policlínica) de gestão municipal. Suas atividades 
são de atenção básica, bem como de média e alta complexi-
dades, com características de ensino-assistência e vinculado à 
Universidade do Estado do Pará. Nele, existem diversas áre-
as, especialidades e subespecialidades da saúde, incluindo 
assistência social, cardiologia, clínica médica, enfermagem, 

farmacologia, fisioterapia, ginecologia, nutrição, obstetrícia, 
odontologia, ortopedia, pediatria, pneumologia, psicologia e 
terapia ocupacional. Por todas as características deste serviço 
de saúde, o Laboratório de Medicina Baseada em Evidências 
tem coordenado uma ação denominada “Diretrizes Baseadas 
em Evidências no Centro-Saúde Escola do Marco”,20 reconhe-
cido como um modelo a ser estendido para todos os serviços 
de assistência à saúde vinculados à Secretaria de Estado de 
Saúde Pública do Pará (SESPA). Este apoio foi manifesto pela 
presença do excelentíssimo senhor secretário, Hélio Franco de 
Macedo Júnior, em aula inaugural realizada em 6 de dezembro 
de 2011 para funcionários e gestores do serviço.21,22 Outras en-
tidades que também manifestaram interesse foram o Ministério 
Público Federal do Estado do Pará, representado pelo exce-
lentíssimo senhor procurador Alan Rogério Mansur da Silva 
e o Sindicato dos Médicos do Pará, pela Diretoria Colegiada 
(Ofício SINDMEPA no 365/2011).

A ação foi dividida em oito grandes tipos de atividades prin-
cipais ou “fases”, relatadas para fins didáticos, mas todas condu-
zidas permanentemente e em relativa concomitância. São elas: 
1) Mapeamento de profissionais das áreas administrativas e da 
saúde; 2) Primeira avaliação dos conhecimentos dos profissionais 
do serviço sobre busca, uso e julgamento de informações para to-
madas de decisões em saúde; 3) Curso permanente de introdução 
à Medicina Baseada em Evidências e Avaliações Tecnológicas em 
Saúde para profissionais do serviço, com carga horária de quatro 
horas; 4) Segunda avaliação dos conhecimentos dos profissionais 
do serviço sobre busca, uso e julgamento de informações para to-
madas de decisões em saúde (medicina baseada em evidências); 5) 
Reuniões de consenso envolvendo diferentes profissionais do ser-
viço e especialistas, convidados para a eleição de temas prioritários 
a serem mapeados, de acordo com os seguintes critérios: a incer-
teza existente sobre o tema, a relevância clínica, epidemiológica 
e os custos associados; 6) Preparação de recomendações baseadas 
em evidências (RBEs); 7) Finalização e divulgação das Diretrizes 
Baseadas em Evidências finalizadas (DBEs), com contribuições 
multidisciplinares nas RBEs, para adequações das melhores evi-
dências à realidade local; 8) Mensuração de desfechos clínicos e 
econômicos entre pacientes abordados segundo as DBEs e/ou 
aqueles abordados em desacordo com as DBEs (Figura 1).

De acordo com avaliações preliminares realizadas por alunos 
da graduação, o Centro de Saúde Escola do Marco é compos-
to por 50 funcionários da área administrativa; 70 auxiliares da 
saúde; 112 profissionais graduados ou pós-graduados em dife-
rentes áreas e especialidades em saúde, responsáveis por mais de 
160.000 atendimentos a cada ano.

Na primeira experiência de oferta de curso de curta duração 
para os funcionários do Centro de Saúde Escola do Marco, no 
mês de janeiro de 2012, a única estratégia de divulgação foi 
a comunicação por dois envios de correio eletrônico em um 
período de 15 dias. Além disso, foi fixado apenas um cartaz 
em cada um dos três relógios de ponto distribuídos em todas 
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as unidades que compõem o serviço, em uma área total de edi-
ficação em solo de 3.676,74 m2. Nesta primeira tentativa, foi 
observado um baixíssimo número de seis inscritos, dos quais 
dois médicos concluíram o curso. Em um segundo momento, 
após consenso com a diretoria do serviço sobre a necessidade de 
medidas de gestão para melhorar a adesão à educação médica 
continuada, a diretoria anunciou o abono do período em que 
os funcionários e profissionais da saúde estivessem no curso. 
Adicionalmente, foram colocados 20 cartazes de divulgação por 
toda a área do serviço, além de divulgação por correio eletrô-
nico. O resultado dessa segunda estratégia, utilizada em apenas 
sete dias de divulgação, foi o número inesperado de 60 parti-
cipantes, correspondendo a aproximadamente 25% do total de 
funcionários e profissionais da saúde. Além da taxa de adesão 

ao curso, por tipo e nível de formação acadêmica dos funcio-
nários, estão sendo avaliados seus conhecimentos sobre o uso 
de informações para as tomadas de decisões em saúde, antes e 
aproximadamente duas semanas após o curso, mas os resultados 
completos serão divulgados oportunamente.

Além da questão da educação médica continuada, é priori-
dade máxima oferecer suporte às especialidades de cardiologia e 
obstetrícia, conforme critérios da Figura 1 (fase V), em função 
de suas altas relevâncias epidemiológicas, clínicas e econômicas, 
além das incertezas sobre efetividade, segurança, acurácia e efi-
ciência de métodos diagnósticos, preventivos e terapêuticos dis-
poníveis. Isso está sendo feito mediante trabalhos científicos de 
alunos de graduação e pós-graduação, cujas perguntas de pes-
quisa estão motivando a realização de estudos de prevalência, 

Figura 1. Fluxograma de atividades a serem realizadas pelo Laboratório de Medicina Baseada em Evidências da Universidade 
do Estado do Paraná, no Centro de Saúde Escola do Marco (CCBS/UEPA).

 I - Mapeamento/senso de profissionais das áreas 
administrativas e da saúde 

II – Primeira avaliação dos conhecimentos dos profissionais do serviço sobre busca, uso e julgamento de 
informações para tomadas de decisões em saúde 

 

III - Curso permanente de introdução à medicina baseada em evidências e avaliações tecnológicas em saúde 
para profissionais do serviço, com carga horária de quatro horas 

V - Reuniões de consenso envolvendo diferentes profissionais do serviço e especialistas, convidados para a 
eleição de temas prioritários a serem mapeadas, de acordo com os seguintes critérios: a incerteza existente 

sobre o tema, a relevância clinica, a epidemiológica e os custos associados 

IV – Segunda avaliação dos conhecimentos dos profissionais do serviço sobre busca, uso e julgamento de 
informações para tomadas de decisões em saúde 

 

VIII - Desfechos clínicos e 
econômicos entre pacientes 
abordados segundo as DBEs 

VI - Preparação de recomendações baseadas em evidências (RBEs) 

VII - Finalização e disseminação de Diretrizes Baseadas em Evidências finalizadas 
(DBEs), com contribuições multidisciplinares nas RBEs, para adequações à 

realidade local 

 

VIII - Desfechos clínicos e 
econômicos entre pacientes 

abordados em desacordo com as 
DBEs 
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de coorte e de acurácia diagnóstica. Entretanto, seus resultados 
e dos demais estudos serão divulgados oportunamente, confor-
me suas finalizações e disseminação em revistas científicas. A 
previsão é de que o sucesso das ações nessas duas especialida-
des iniciais incentive a adoção das metodologias oferecidas pelo 
Laboratório de Medicina Baseada em Evidências, por outras es-
pecialidades e, gradualmente, de modo mais independente e ro-
tineiro. Isso será possível na medida em que houver a formação 
de discípulos de todos os níveis de formação acadêmica e pro-
fissional envolvidos direta ou indiretamente com este processo.

Outra preocupação das lideranças do laboratório diz respei-
to a medidas administrativas e métodos de gestão que garantam 
sucesso no contínuo processo de avaliação, disseminação e até 
de geração, no próprio serviço, de informações científicas rigo-
rosas para encorajar ou não a incorporação de tecnologias em 
saúde rigorosamente comprovadas em relação às suas efetivi-
dades, acurácias, seguranças e eficiências. Assim, foi proposta à 
Comissão de Gratificação de Desempenho das Ações de Saúde 
(GEDAS) do Centro de Saúde Escola do Marco a inclusão de 
alguns itens adicionais que mais intimamente relacionados à 
qualidade do serviço, não somente ao volume de atendimentos: 
1) adesão dos profissionais aos cursos de atualização para edu-
cação continuada em saúde, 2) colaboração em todo e qualquer 
estudo científico, 3) e adesão a condutas rigorosamente com-
provadas por evidências científicas adequadas, após comprova-
ção das evidências disponíveis, segundo a realidade local. Tais 
itens ainda tramitam no Conselho dos Centros que compõem a 
Universidade do Estado do Pará, como por exemplo, o Centro 
de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) para, em seguida, 
serem julgados pelo Conselho Universitário da UEPA.

Do exposto, é possível compreender as características es-
senciais de interdisciplinaridade das atividades do Laboratório 
de Medicina Baseada em Evidências da UEPA, com o pleito 
a iniciativas integradas e articuladas com diferentes órgãos do 
governo, setores administrativos, áreas da saúde, especialidades, 
subespecialidades e atores que incluem profissionais, usuários 
dos serviços e outras pessoas envolvidas direta ou indiretamente 
com o ensino e a assistência em saúde.

DISCUSSÃO
A implantação e a consolidação do Laboratório de Medicina 

Baseada em Evidências da UEPA têm sido associadas a conquis-
tas positivas, nos âmbitos do ensino, da pesquisa e da extensão. 
Isso se deve, fundamentalmente, à clara compreensão da atual 
gestão da universidade sobre a importância das ações do labo-
ratório, citando-se a Magnífica Reitora, Marília Brasil Xavier, 
médica dermatologista; os diretores do Centro de Ciências 
Biológicas e da Saúde da UEPA, Emanuel de Jesus Soares de 
Sousa, médico neurologista, e Ilma Pastana Ferreira, enfermeira, 
bem como os gestores do Centro de Saúde Escola do Marco, 
Ivonete Pereira Vieira, diretora e Danielle Soares Cavalcante, 
da Assessoria de Planejamento do Centro de Saúde Escola 

do Marco. A adesão de  tais lideranças tem contribuído para 
a composição de características fundamentais no processo de 
transferência do conhecimento acadêmico para a prática clínica 
(e vice-versa) por um sistema gestor mais racional e eficiente, 
sempre objetivando a melhoria de desfechos clínicos e econô-
micos do serviço de saúde (Figura 2).

Os conhecimentos, abordagens e tecnologias oferecidos 
ao Estado do Pará pelo Laboratório de Medicina Baseada em 
Evidências da UEPA são necessários e urgentes, afinal, o Estado 
do Pará obteve o pior resultado nacional na avaliação da qua-
lidade de seus serviços de saúde.17 Vejamos, a seguir, algumas 
justificativas adicionais para essa afirmação.

Segundo Torpy, a medicina baseada em evidências, senão o 
maior, está entre os maiores avanços científicos dos últimos 100 
anos.23 Uma das principais tecnologias associadas à medicina 
baseada em evidências é a preparação de sínteses de evidên-
cias rigorosas sobre quaisquer questões que envolvam métodos 
diagnósticos, preventivos e terapêuticos, bem como o estabele-
cimento de associações causais entre um ou mais fatores de ex-
posição e uma ou mais manifestações de interesse, que incluem 
condições de doença ou de saúde. A Colaboração Cochrane 
(The Cochrane Collaboration) é a principal desenvolvedora e 
disseminadora desta tecnologia e de seus resultados.15,24,25

Em 1995, Naylor, em um artigo da revista Lancet, refere 
que o desafio liderado pela Cochrane Collaboration para o 
mapeamento rigoroso e sistemático de evidências científicas 
disponíveis para todas as questões em saúde rivaliza com o 
Projeto Genoma (cujo propósito é o mapeamento genético 
humano) em sua importância para a prática de cuidados à 
saúde humana.26 Seria esta afirmação uma pretensão do au-
tor e dos adeptos à medicina baseada em evidências? Quinze 
anos mais tarde, em uma das principais revistas especializadas 
em pesquisa básica, a Nature, Butler27 relata o seguinte, em 
artigo intitulado “Human genome at ten: Science after the 
sequence”: “Dez anos se passaram e a tão esperada revolução 
contra as doenças humanas ainda não chegou”. Após entrevis-
ta com mais de 1.000 cientistas da vida (médicos, dentistas, 
biomédicos, entre outros), Butler27 conclui em seu artigo que 
muitas décadas ainda serão necessárias para que, talvez, possa-
mos observar alguma aplicabilidade factível dos resultados do 
Projeto Genoma para tomadas de decisões em saúde. Uma das 
questões de sua entrevista diz respeito a quanto cada entrevis-
tado pagaria para ter seu genoma mapeado. Mais de 20% res-
ponderam que fariam o exame de seus DNAs apenas se fosse 
gratuito e 15% responderam que não fariam “nem se fosse de 
graça”, afinal, o resultado irá modificar o prognóstico de uma 
doença? Bem, Naylor25,26 parecia estar correto.

Peter Orszag, colunista da The New York Times e ex-asses-
sor de planejamento do presidente norte-americano, Barack 
Obama, registra um fato ocorrido em 2009: em pronuncia-
mento para a Associação Médica Americana,28 o presidente fu-
giu de seu script e anunciou publicamente:
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“Devemos explorar uma ampla faixa de ideias sobre como ga-
rantir que a segurança de nossos pacientes esteja em primeiro lu-
gar, deixar que os médicos estejam focados na prática da medicina 
e encorajar o amplo uso de diretrizes baseadas em evidências.”

Peter Orszag finaliza, em sua coluna:
“O que isto significa? Hoje, os cuidados à saúde são mais 

destituídos de evidências do que qualquer um possa imagi-
nar. Mesmo onde existem diretrizes baseadas em evidências, 
as pesquisas sugerem que os profissionais as seguem apenas 
parcialmente...”

Peter Orszag, homem do governo norte-americano, certa-
mente esteve amparado por evidências científicas confiáveis ao 
relatar tais limitações associadas à inclusão de diretrizes basea-
das em evidências em serviços de saúde, pois é exatamente isso 
que sugere uma revisão sistemática realizada por Lugtenberg 
e cols.29 Os autores avaliaram a efetividade do uso de diretrizes 
clínicas baseadas em evidências para a qualidade dos cuidados 
em saúde, e demonstraram que a sua utilização é efetiva para 
a melhoria geral dos padrões de cuidados à saúde, mas apenas 
dois terços dos estudos que avaliaram desfechos clínicos obser-
varam resultados estatisticamente significativos em favor das di-
retrizes, mas com baixa relevância clínica. Os principais fatores 
limitantes foram: 
1. Ausência de motivação do profissional para adesão às dire-

trizes (fundamentalmente problemas culturais e ausência de 
medidas administrativas);

2. Carência de recursos humanos, tecnológicos e financeiros;

3. Baixa força da evidência de muitas diretrizes (na ausência de 
estudos rigorosos para a confecção de uma boa diretriz clíni-
ca, passa a prevalecer a evidência de estudos menos rigorosos 
e a opinião de especialistas, ou seja, fontes de informações 
consideradas de baixo nível de evidência).
As informações aqui expostas, que constituem uma realida-

de mundial, ilustram claramente as barreiras e potenciais limi-
tações esperadas para a consolidação e sucesso das atividades 
no Laboratório de Medicina baseada em Evidências da UEPA, 
cujo principal objeto de análise para a integração entre gestão, 
ciência, ensino e serviço, neste momento, é o serviço público 
do Centro de Saúde Escola do Marco, com a ação denomi-
nada “Diretrizes Baseadas em Evidências no Centro de Saúde 
Escola do Marco”. Conforme mencionado, representantes do 
governo e gestores envolvidos direta ou indiretamente com as 
atividades do Laboratório de Medicina Baseada em Evidências 
da UEPA já manifestaram sua compreensão e apoio a esta ação, 
que tem sido vista como um modelo a ser seguido por todos os 
serviços de assistência à saúde do Estado do Pará. Além disso, 
temos outro incentivo governamental muito importante e que 
condiz com o propósito de nossas atividades, que é a Portaria 
no 625, de 29 de março de 2011 do Ministério da Saúde – 
Gabinete do Ministro – intitulada Guia para Adaptação de 
Guias de Práticas Clínicas, que incentiva o uso de metodolo-
gias peculiares à medicina baseada em evidências e às avaliações 
tecnológicas em saúde. Aliás, parte dessa conquista, que fora 
legitimada pela gestão da presidente Dilma Rousseff, deve-se ao 

Figura 2. Modelo esquemático de integração entre pesquisa, ensino, gestão, prática clínica (serviço) para melhores desfechos 
clínicos e econômicos de um serviço de saúde mais eficiente.
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incessante esforço do Professor Dr. Álvaro Nagib Atallah, dire-
tor do Centro Cochrane do Brasil, ao longo de outros governos, 
incluindo a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.30

Tais abordagens permitem que tecnologias em saúde, no-
vas ou já existentes, sejam rigorosa e constantemente avalia-
das. As circunstâncias aqui descritas poderão minimizar cer-
tas barreiras inerentes a este tipo de ação. Entretanto, sabe-se 
que qualquer que seja a metodologia utilizada em prol de 
um serviço de saúde mais eficiente, seguro e justo, deve ha-
ver honestidade e transparência de cada um dos envolvidos 
no processo.31-33

CONCLUSÃO
O Laboratório de Medicina Baseada em Evidências da UEPA 

vem sendo contemplado por conquistas positivas, nos âmbitos 
do ensino, da pesquisa e da extensão. Isso se deve, fundamen-
talmente, à clara compreensão da atual gestão da Universidade 
e de alguns outros atores governamentais sobre a importância 
do uso apropriado de metodologias que garantam a formação 
continuada de profissionais e gestores em saúde cada vez mais 
capazes e habilitados para a avaliação crítica, geração e uso de 
evidências científicas confiáveis, para um sistema de assistência 
à saúde mais eficiente, seguro e justo. Entretanto, barreiras cul-
turais devem ser superadas.
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RESUMO
Contexto e objetivo: Sistemas, serviços e academias de ensino em saúde em todo o mundo carecem de autodisciplina 
científica para avaliações sistemáticas de tecnologias em saúde para oferecer as intervenções mais efetivas e seguras, 
evitando danos ao paciente e dispêndio desnecessário de recursos. Por isso, foi criado o Laboratório de Medicina 
Baseada em Evidências da Universidade do Estado do Pará. O objetivo deste estudo foi descrever a criação e as atividades 
desenvolvidas no laboratório.
Métodos: Estudo descritivo realizado no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade do Estado do Pará.
Resultados: As atividades do laboratório foram planejadas para os corpos docentes e discentes de cursos de graduação 
e pós-graduação em saúde, bem como profissionais, gestores e usuários dos serviços de assistência à saúde ligados à 
Universidade. 
Conclusão: Nos âmbitos do ensino, da pesquisa e da extensão, o laboratório vem ampliando positivamente suas 
atividades. Assim, estima-se a melhoria dos indicadores de saúde e econômicos dos serviços de saúde do Estado do 
Pará para um sistema de saúde mais eficiente, seguro e justo.
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