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NORMAS DO LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM: FUNDAMENTOS 

SABERES E PRÁTICAS 

 

INTRODUÇÃO 

  

O Laboratório de Enfermagem Fundamentos Saberes e Práticas, do 

Curso de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás Campus Jataí foi 

inaugurado no dia 20 de outubro de 2009, às 17h30min, na Unidade Jatobá, 

visando responder às necessidades de funcionamento do curso, e contribuir no 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos do Curso de Enfermagem, 

estando previsto no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) de Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás Campus Jataí. 

 Inicialmente sediado em uma sala no Bloco da Anatomia, no Campus 

Jatobá, atendendo não somente aos alunos e professores do curso de 

enfermagem, mas também a alunos e professores de outros cursos da área de 

ciências da saúde, de acordo com solicitações e demandas do semestre. 

Atualmente, conta com sede própria no Bloco de Laboratórios da Saúde, 

também no Campus Jatobá; contando, ainda, com uma extensão na Clínica 

Escola. 

O Laboratório de Enfermagem possui diversos equipamentos 

necessários ao seu funcionamento, dentre eles: macas, divã, leito, modelo 

anatômico (manequim) adulto e infantil. Todavia, está em constante processo 

de estruturação no sentido de aquisição de novos equipamentos, visando 

melhor atender às necessidades de ensino-aprendizagem dos alunos. 

Para o bom funcionamento do Laboratório de Enfermagem, necessário 

se faz que algumas diretrizes sejam estabelecidas, especificamente quanto aos 

métodos de biossegurança, manutenção da higiene e limpeza do local, 

cuidados no uso e manutenção dos equipamentos. 

O laboratório de enfermagem é o local propício à simulação de situações 

que o futuro enfermeiro poderá vivenciar em sua prática profissional, de 
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maneira que algumas normas adotadas no laboratório visam tão somente 

contribuir ao desenvolvimento de hábitos importantes para excelência da 

atuação do enfermeiro. 

A colaboração de todos é imprescindível para manutenção de um 

ambiente de trabalho agradável e adequado para realização das atividades de 

ensino-aprendizagem, evitando-se riscos de acidentes e contaminação. 

 

- NORMAS GERAIS DE USO DO LABORATÓRIO 

1. O horário de aula deverá ser agendado pelo professor em formulário 

próprio, disponível na Coordenação do Curso de Enfermagem, com 

antecedência de, no mínimo, 24 horas. Todavia, caso o professor 

precise atender a uma necessidade de momento de ensino-

aprendizagem do aluno, poderá utilizá-lo desde que este esteja 

disponível. 

2. O professor poderá utilizar todo e qualquer material disponível no 

laboratório e necessário à aula; todavia, se necessitar que os materiais 

sejam separados para a aula, deverá realizar solicitação no momento 

em que o professor realizar o agendamento da aula, com antecedência 

mínima de 24h. Esse procedimento facilitará o atendimento das 

necessidades do professor.  

3. Em caso de necessidade de uso de materiais fora do laboratório, deverá 

ser realizada solicitação com antecedência de, no mínimo, 24 horas. 

Tais materiais deverão ser especificados e registrados em Livro Ata, 

disponível no Laboratório de Enfermagem, com data de saída e 

devolução. 

4. No início do semestre, os professores que fazem uso do Laboratório de 

Enfermagem deverão realizar orientações aos alunos sobre uso do 

laboratório de acordo com as normas de biossegurança, e colher 

assinatura dos mesmos concordando que receberam as devidas 

orientações (Modelo em Anexo). Este documento deverá ser 

encaminhado à Coordenação do Laboratório. 
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5. Todos os materiais e equipamentos pertencentes ao Laboratório de 

Enfermagem ficarão sob responsabilidade dos professores e alunos que 

fizerem uso deste. De maneira que deverão responder por quaisquer 

danos produzidos a equipamentos e materiais quando de sua 

responsabilidade. Assim, caberá ao grupo (professor e alunos) que 

estiver utilizando o Laboratório de Enfermagem, identificar qualquer 

dano antes que assuma a responsabilidade pelo seu uso, e comunicar 

imediatamente à Coordenação do Laboratório e Técnico de Enfermagem 

do Laboratório. 

6. O aluno não poderá permanecer no laboratório sem a presença de um 

professor, Técnico de Enfermagem do Laboratório, ou monitor. 

7. Sugestões ou queixas deverão ser encaminhadas ao Coordenador (a) 

do Laboratório de Enfermagem, e/ou ao Técnico de Enfermagem do 

Laboratório, via telefone ou e-mail disponíveis no Laboratório de 

Enfermagem e Coordenação do Curso de Enfermagem. 

8.  

 

- NORMAS DE BIOSSEGURANÇA 

1. É obrigatório o uso de jaleco em todas as aulas práticas.  

 O jaleco é um equipamento de proteção individual, protege quem o 

utiliza, bem como as pessoas com as quais convive fora do local de 

trabalho. Seu uso dentro do laboratório, ainda que em situações de 

simulação da realidade, contribui para o processo de ensino-aprendizagem 

da importância do jaleco como equipamento de proteção individual, bem 

como para o desenvolvimento do hábito de usá-lo. 

2. O uso de calçado fechado é de caráter obrigatório, evitando o risco de 

acidentes. 

3. O uso de luvas de procedimentos é de caráter obrigatório em todas as 

técnicas que envolvam fluidos corpóreos. Ao término das aulas, as 

luvas devem ser depositadas em lixeira específica para esta finalidade. 
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4. Atentar para a lavagem correta das mãos antes e após realizar 

procedimentos. 

5. Manter unhas curtas e limpas. 

6. Não utilizar adornos, respeitando o que é previsto na NR-32. 

7. Não fumar, respeitando o que é previsto na NR-32. 

8. Não manipular lentes de contato, respeitando o que é previsto na NR-32. 

9. É necessário que cabelos longos estejam sempre presos durante as 

atividades práticas, especificamente aquelas nas quais a técnica exige 

para segurança do enfermeiro e do paciente. 

10. Os medicamentos utilizados nos procedimentos neste laboratório devem 

ser considerados impróprios para uso no ser humano, devendo ser 

utilizados somente durante simulação do procedimento de 

administração de medicamento no modelo anatômico, sendo 

expressamente proibido administrar em humanos. 

11. Jamais reencapar agulhas. 

12. O descarte do lixo deve ser feito de acordo com a sua especificidade. 

Acondicionar perfurocortantes (agulhas, lâminas, scalp, abocath) em 

“coletor de materiais perfurocortantes”. O material biológico deve ser 

acondicionado nos sacos de lixo branco leitoso. 

13. Não é permitido consumo de alimentos e bebidas nas dependências do 

laboratório, respeitando o que é previsto na NR-32. Os alimentos atraem 

formigas e outros insetos. O professor deverá orientar aos alunos para 

que não lanchem dentro do laboratório. 

14. Não sentar nos leitos e macas, salvo quando simulando ser o 

cliente/paciente. 

15. Não sentar nas bancadas e mesas, evitando riscos de acidentes. 
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16. Em caso de incêndio direcionar-se a porta e escadas, não utilizar 

elevador. 

 

- NORMAS GERAIS DE HIGIENE E LIMPEZA 

1. Professores e alunos deverão colaborar com manutenção da 

organização e limpeza do ambiente do Laboratório. Desta forma, cabe 

ao professor, orientar aos alunos para que mantenham o ambiente em 

ordem e joguem lixo no recipiente adequado. 

2. Manter o modelo anatômico adequadamente vestido e alinhado, não 

colocá-lo no chão e nem de maneira desalinhada em cadeiras, uma vez 

que isso pode danificá-lo. 

3. Se forem utilizados lençóis de tecido durante a aula, e por algum motivo 

os mesmos molharem, favor estendê-los no biombo para secar. 

4. Não mudar móveis/equipamentos de lugar sem a autorização da 

Coordenação do Laboratório, ou do Técnico de Enfermagem do 

Laboratório.  

5. Zelar pela limpeza e conservação do laboratório é atribuição de todos. 

Laboratório limpo é sinal de higiene e saúde, respeito ao espaço que 

esta sendo utilizado, e de educação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

Assunção Andrade de Barcelos 

Técnico de Enfermagem do Laboratório de 

Enfermagem 

 

________________________________ 

Profª Ms. Ângela Lima Pereira 

Coordenadora do Laboratório de Enfermagem 

 

________________________________ 

Profª Dr. Luiz Almeida da Silva 

Coordenador do Curso de Enfermagem 
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ANEXO I 

Disciplina:______________________________________________________ 

Assinatura dos alunos que receberam orientações sobre o Uso do Laboratório 

de Enfermagem e Normas de Biossegurança. 

Nome do Aluno Assinatura do Aluno 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Jataí, ____/______________/________. 

 

 

__________________________________ 


