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Introdução: O Departamento de Análises Clínicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas do Câmpus de 
Araraquara–UNESP implantou em 1985 o Núcleo de Atendimento a Comunidade–NAC, com a finalidade de 
criar um espaço para produzir e transferir conhecimentos aos graduandos do Curso de Farmácia 
Bioquímica, realizando atividades de Análises Clínicas e Serviços de Hemoterapia, em atendimento a 
demanda das solicitações clínicas. Posteriormente, este serviço foi ampliado pelo credenciamento do NAC 
junto a Fundação para Desenvolvimento Administrativo–FUNDAP para desenvolver o Programa de 
Aprimoramento Profissional, que funciona sob a responsabilidade de docentes e profissionais 
especializados, integrando a Universidade com a Comunidade por meio dos serviços de extensão 
prestados, conforme a Resolução UNESP 33 de 24-8-2011. A extensão universitária passou a ser uma troca 
de saberes para complementar a formação de alunos ao integrar o ensino, pesquisa e extensão. Objetivos: 
Capacitar os alunos para atuar nas áreas de Análises Clínicas e Serviços de Hemoterapia, promovendo o 
aperfeiçoamento profissional por meio de acesso aos conhecimentos científicos; estimular os 
conhecimentos sobre o Sistema Único de Saúde, considerando suas diretrizes e princípios, que buscam a 
universalização do atendimento; otimizar os recursos disponíveis em prol dos benefícios à Comunidade. 
Métodos: Para execução dos serviços, contando com uma equipe multidisciplinar, o NAC, que possui 
Certificado de Qualidade ISO, utiliza equipamentos de avançada tecnologia para a realização dos exames 
clínico-laboratoriais e serviços de hemoterapia. Resultados: São atendidos como referência regional, para 
exames de média e alta complexidade 95% dos pacientes SUS com demanda regulada pelo Departamento 
Regional de Saúde-DRS III (Araraquara) para 24 municípios. Ainda, são atendidos 100% dos procedimentos 
estratégicos SUS para o mesmo DRS III, além do DRS X (Piracicaba) nos Programas Nacionais de 
Prevenção de Controle das DST/HIV/Aids e Hepatites Virais. Nas atividades da área de Hemoterapia são 
atendidos os municípios do DRS III com atendimento diferenciado aos hemofílicos da região, num processo 
participativo com o Hemocentro de Ribeirão Preto. Como conseqüência desse trabalho foram realizados no 
ano de 2010, 427.243 exames clínico-laboratoriais com atendimento de 95.178 pacientes; quanto aos 
serviços de Hemoterapia foram 12.008 candidatos à doação com 9.534 bolsas coletadas. Cumprem-se 
assim, as especificações que capacita por meio do aprimoramento o profissional na área da saúde para 
especificamente, atuar no campo das Análises Clínicas, atendendo o Sistema Único de Saúde e cumprindo 
a função social do atendimento que se cria entre a Faculdade de Ciências Farmacêuticas e a Comunidade. 
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