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INTRODUÇÃO: Os Laboratórios de Saúde Pública (LACENs) constituem a 
autoridade máxima em cada estado nos diagnósticos de agravos de saúde 
pública na área de Vigilância Epidemiológica, Sanitária e Ambiental. Visando 
disseminar  esse conhecimento e despertar o interesse de novos profissionais 
para essa atividade, o LACEN PE criou em 2007 o Núcleo de Estudos e 
Pesquisas - NEPEL, que tem como missão oferecer oportunidade de 
treinamento e estágios para alunos de graduação e pós-graduação e 
pesquisadores de outras Instituições de Ensino Superior, nacionais e 
internacionais, no âmbito de suas atividades. OBJETIVO: Apresentar os dados 
referente a oferta de estágio curricular no LACEN PE nos anos de 2015 e 2016. 
MATERIAL E MÉTODO: Semestralmente o LACEN PE disponibiliza 08 vagas 
de estágio curricular na área de Vigilância Epidemiológica e 04 na área de 
Vigilância Sanitária e Ambiental para estudantes de graduação de instituições 
públicas e privadas da Região metropolitana do Recife (RMR) e interior. Os 
estudantes circulam por todos os laboratórios, conhecendo a rotina do setor: 
Recepção de Amostras e Produtos, Lavagem e Esterilização, Central de 
Reativos, Bacteriologia, Virologia, Imunologia, Laboratório de Endemias, 
Bromatologia, entre outros. Ao final do estágio em cada área, o preceptor 
avalia o estudante por meio de um formulário padrão, além do relatório 
entregue pelo aluno, a nota final é calculada a partir da nota de avaliação e 
nota do relatório. RESULTADOS E DISCUSSÃO: No período analisado foram 
recebidos 37 alunos. Quanto ao curso: 29 biomedicina, 05 farmácia, 03 
biologia. Em relação à instituição de ensino: 13 FACIPE, 10 UFPE, 06 ASCES, 
05 FPS e 03 UPE. Por meio dessa atividade o LACEN PE contribui na 
formação e consegue divulgar aos futuros profissionais as metodologias 
utilizadas na obtenção de resultados e monitoramento de surtos 
epidemiológicos e ambientais para a saúde pública do estado. 
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