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NORMAS PARA UTILIZAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM

O

laboratório

de

enfermagem,

do

Curso

de

Enfermagem

da

Universidade Federal de Goiás, Regional Jataí foi inaugurado no dia 20 de
outubro de 2009, às 17h30min, na Unidade Jatobá, e tem o objetivo de atender
às necessidades da formação de futuros enfermeiros, bem como de auxiliar no
processo de ensino-aprendizagem dos discentes.
Para tanto, é necessário que os usuários deste laboratório, sigam
normas de biossegurança, higiene e limpeza e zelem pelos cuidados no uso e
manutenção dos equipamentos.
Abaixo serão descritas as normas para a utilização do laboratório de
enfermagem que deverão ser seguidas:

- O horário para utilização do laboratório deverá ser agendado;
- O professor poderá utilizar todos os materiais disponíveis no laboratório. Caso
necessário e com antecedência mínima de 24h, poderá solicitar ao técnico ou
estagiário do laboratório que o material necessário para a aula esteja
disponível e separado.
- Zelar pelos materiais e equipamentos pertencentes ao laboratório;
- Caso o docente, necessite retirar algum material do laboratório, esta
solicitação deverá ocorrer com, no mínimo, 24 horas de antecedência. É
necessário registar no Livro ata: o material, a data de saída e devolução do
material ao laboratório.
- O aluno não poderá permanecer no laboratório sem a presença de um
professor, Técnico de Enfermagem do Laboratório, ou monitor.
- Orientar os alunos a respeito do uso do laboratório de acordo com as normas
de biossegurança.
- Intercorrências, sugestões ou reclamações deverão ser encaminhadas ao
Coordenador (a) do Laboratório de Enfermagem e ou Técnico de Enfermagem
do Laboratório.

- NORMAS DE BIOSSEGURANÇA

1. Não é permitido consumo de alimentos e bebidas no laboratório.
2. O uso do jaleco é obrigatório em todas as aulas práticas.
3. O uso de calçado fechado é obrigatório.
4. O uso de luvas de procedimentos é obrigatório em caso de contato com
material biológico.
5. Realizar a lavagem correta das mãos antes e após realizar procedimentos.
6. Manter cabelos presos.
7. Manter unhas curtas e limpas.
8. Não manipular lentes de contato.
9. Não reencapar agulhas.
10. Os frascos de medicamentos utilizados neste laboratório serão utilizados
apenas para simulação dos procedimentos de diluição, aspiração e
administração de medicamento no modelo anatômico. Fica expressamente
proibida a administração destes medicamentos entre discentes e docentes.
11. Verificar o descarte do lixo corretamente. Materiais perfuro cortantes
(agulhas, ampolas de vidro) deverão ser descartados em caixa apropriada para
coleta de material perfuro cortante. Materiais contaminados com sangue e ou
secreção deverão ser desprezados nos sacos de lixo branco leitoso.
12. Não sentar no leito ou maca, exceto quando estiver simulando uma prática
orientada pelo professor ou monitor.
13. Não sentar nas bancadas e mesas.
14. Utilizar apenas a escada em caso de incêndio.
15. O modelo anatômico de simulação de técnicas deverá permanecer vestido
e alinhado.
16. Estender os lençóis que foram molhados durante a aula.

- Todos, que utilizam este laboratório, deverão zelar pela manutenção, ordem e
limpeza deste laboratório.

_____________________________

_________________________

Prof.ª Dra. Juliana Rodrigues

Assunção Andrade de Barcelos

Coordenadora do Laboratório

Técnico de Enfermagem do

de Enfermagem

Laboratório de Enfermagem

________________________________
Prof. Dr. Luiz Almeida da Silva
Coordenador do Curso de Enfermagem

