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1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

Esse manual tem como intuito normatizar o funcionamento do Laboratório de Habilidades e 

Simulação em Saúde (LAHBSS) e dos mini-consultórios, estabelecendo assim as normas de utilização 

desses ambientes, atibuições da equipe do LAHBSS e demais pessoas que utilizam esse espaço, e 

regras de segurança a serem seguidas.   

 

2. DESCRIÇÃO DO LABORATÓRIO DE HABILIDADES E SIMULAÇÃO EM SAÚDE  

O LAHBSS dentro do fluxo curricular do curso de medicina visa desenvolver as competências 

necessárias para o exercício adequado da medicina, representando uma alternativa de apoio 

pedagógico para esse e outros cursos da área da saúde.   

O treinamento de habilidades e simulação em laboratório atua como uma prática antecipatória 

visando a segurança na realização de processos e procedimentos, de modo a evitar riscos, efeitos 

adversos e danos aos usuários, a si mesmo e aos profissionais do sistema de saúde. Para tanto, o 

estudante deverá familiarizar-se com técnicas voltadas para o desenvolvimento da comunicação e de 

destrezas manuais. Esses atributos são importantes para proporcionar capacitação técnica com 

formação generalista, humanista, crítica, reflexiva e ética.  

Para o desenvolvimento deste programa foi implantado, no Curso de Medicina da Universidade 

Federal de Jataí, o LAHBSS. Esse espaço de aprendizagem dispõe de infraestrutura adequada, 

facilitando o treinamento do exercício da prática baseada em evidência científica. Utilizam-se a 

simulação de situações e programas específicos e estruturados, respeitando preceitos éticos e 

humanísticos.   

A proposta do LAHBSS é propiciar, de forma interativa, o Ensino Baseado em Simulação (EBS), 

por meio de uma abordagem dos vários aspectos clínico-laboratoriais envolvendo os agravos clínico-

cirúrgicos. Para tanto serão utilizados manequins, vídeos, simuladores e outros materiais criativos 

desenvolvidos por docentes e/ou discentes, incluindo a montagem de estações planejadas, 

possibilitando assim a repetição do processo.  

 

3. OBJETIVOS      

3.1 Objetivo geral: 
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Inserir os estudantes de graduação dos cursos da saúde no processo de ensino-aprendizagem, 

identificando conhecimentos prévios, desenvolvendo a curiosidade e formulando questões para busca 

de respostas cientificamente consolidados, por meio do EBS, de modo a evitar riscos, efeitos adversos 

e danos.  

 

3.2 Objetivos específicos: 

3.2.1 Aprender em situações e ambientes protegidos e controlados, ou em simulações da realidade, 

identificando e avaliando o erro, como insumo da aprendizagem profissional e organizacional e como 

suporte pedagógico; 

3.2.2 Propiciar a estudantes e professores a ampliação das oportunidades de aprendizagem, pesquisa 

e trabalho, por meio da participação em desenvolvimento de habilidades específicas no laboratório; 

3.2.3 Comprometer os estudantes com seu processo de formação, envolvendo-se em metodologias 

ativas de ensino por meio de simulações da realidade; 

3.2.4 Favorecer o desenvolvimento de habilidades específicas, no intuito de capacitar o estudante para 

a prática, com o aperfeiçoamento de técnicas e procedimentos, levando-o a manusearem materiais e 

a familiarizar-se com os passos da execução; 

3.2.5 Possibilitar aos estudantes de graduação, treinamento para identificação dos principais achados 

do exame clínico normal e patológico, permitindo o desenvolvimento de habilidades que os auxiliam 

na realização do exame clínico semiológico em indivíduos normais e em pacientes; 

3.2.6 Auxiliar o estudante no processo da assimilação de técnicas específicas que serão desenvolvidas 

junto aos pacientes. 

 

4. ESPAÇO FÍSICO 

O LAHBSS e os mini-consultórios localizam-se no segundo andar prédio do curso de Medicina, 

situado na Cidade Universitária (Campus Jatobá). O LAHBSS é dividido em três espaços (FIGURA 1), 

sendo dois para práticas de simulações, os Laboratórios de Simulação I e II, e um para o treinamento 

de habilidades. No Laboratório de Habilidades o espaço tem capacidade para 30 pessoas, com 

simuladores de baixa a média fidelidade. Já nos dois Laboratórios de Simulação a capacidade é em 

torno de 15 pessoas, com simuladores de alta fidelidade. Conta com a estrutura de uma mini sala de 

aula para discussão dos casos, uma sala para realização da simulação e uma sala de apoio técnico. 
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FIGURA 1: Estrutura física do LAHBSS 

Já os mini-consultórios contam com um espaço dividido em seis salas de consultórios, além de 

uma sala de espera no meio dos mini-consultórios (FIGURA 2). A proposta dos mini-consultórios é 

servir de atendimento clínico simulado, através provas práticas como Atividade Prática Integradora 

(API) e Objective Structured Clinical Examination (OSCE). 

 
FIGURA 2: Estrutura física dos mini-consultórios 
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4.1 Equipamentos, Mobiliário e Utensílios 

 
FIGURA 3 :  Visão interna do Laboratório de Habilidades  
 

 
 
QUADRO 1 – Equipamentos e mobiliários disponíveis no Laboratório de Habilidades: 
 

Número 
Tombamento 

Laboratório 
Descrição Detalhada 

714689 Habilidades Gaveteiro com 4 gavetas e chave 

714719 Habilidades Mesa sem gaveta 1,20 x 0,60 
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711472 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711480 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711473 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711474 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711517 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711516 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711498 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711520 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711506 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711490 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711526 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711494 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711514 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711538 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711476 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711491 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711497 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711493 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711488 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711492 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711501 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711513 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711499 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711509 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711492 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711508 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711510 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711478 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711481 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

711484 Habilidades Mocho em alumínio estofado azul 

714412 Habilidades Maca de aço inox com suporte para soro 

714413 Habilidades Maca de aço inox com suporte para soro 

714415 Habilidades Maca de aço inox com suporte para soro 
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714417 Habilidades Maca de aço inox com suporte para soro 

714414 Habilidades Maca de aço inox com suporte para soro 

714416 Habilidades Maca de aço inox com suporte para soro 

714902 Habilidades Cadeira fixa estofada azul 

714903 Habilidades Cadeira fixa estofada azul 

714681 Habilidades Armário baixo (balcão) com 4 portas e chave 

714682 Habilidades Armário baixo (balcão) com 4 portas e chave 

672989 Habilidades Televisão , mod. T6-40cs600b, série: bt5haoo5280 

642712 Habilidades Estante de aço com 4 prateleiras dupla face 

642730 Habilidades Estante de aço com 4 prateleiras dupla face 

714664 Habilidades Armário alto branco com 3 portas e chave e 6 
prateleiras 

714663 Habilidades Armário alto branco com 3 portas e chave e 6 
prateleiras 

714662 Habilidades Armário alto branco com 3 portas e chave e 6 
prateleiras 

Sem tombo Habilidades Suporte para soro 

Sem tombo Habilidades Quadro branco 5 x 1,20 

386121 Habilidades Armário tipo prateleira 

641265 Habilidades Cadeira fixa estofada sem braço 

653443 Habilidades Mesa com gavetas 

656388 Habilidades Mesa com gavetas 

656389 Habilidades Mesa com gavetas 

660660 Habilidades Cadeira giratória 

660677 Habilidades Cadeira de plástico preto fixa 

660682 Habilidades Cadeira giratória estofada 

663005 Habilidades Cadeira preta estofado sem braço 

663014 Habilidades Cadeira giratória estofada 

665203 Habilidades Armário com chaves 

665204 Habilidades Armário com chaves 

671782 
Habilidades Simulador cabeça para entubação neonatal, marca 

letra fisiolabor. 

672997 Habilidades Televisão panasonic 40 

673037 
Habilidades Desfibrilador externo automático isis-v2 , portátil, 

com alça transporte e malet 

673038 Habilidades Desfibrilador externo automático isis-v2 , portátil, 
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com alça transporte e malet 

673096 
Habilidades Otoscópio clínico portátil, iluminação por fibra 

óptica, alimentação a pilha, ma 

673097 
Habilidades Otoscópio clínico portátil, iluminação por fibra 

óptica, alimentação a pilha, ma 

673098 
Habilidades Otoscópio clínico portátil, iluminação por fibra 

óptica, alimentação a pilha, ma 

673099 
Habilidades Otoscópio clínico portátil, iluminação por fibra 

óptica, alimentação a pilha, ma 

673100 
Habilidades Otoscópio clínico portátil, iluminação por fibra 

óptica, alimentação a pilha, ma 

673101 
Habilidades Otoscópio clínico portátil, iluminação por fibra 

óptica, alimentação a pilha, ma 

673102 
Habilidades Otoscópio clínico portátil, iluminação por fibra 

óptica, alimentação a pilha, ma 

673103 
Habilidades Otoscópio clínico portátil, iluminação por fibra 

óptica, alimentação a pilha, ma 

673104 
Habilidades Otoscópio clínico portátil, iluminação por fibra 

óptica, alimentação a pilha, ma 

673105 
Habilidades Otoscópio clínico portátil, iluminação por fibra 

óptica, alimentação a pilha, ma 

673106 
Habilidades Oxímetro de pulso portátil, série 012/15, visor de 

oled, medição clip de dedo 

673107 
Habilidades Oxímetro de pulso portátil, série 012/15, visor de 

oled, medição clip de dedo 

673108 
Habilidades Oxímetro de pulso portátil, série 012/15, visor de 

oled, medição clip de dedo 

673109 
Habilidades Oxímetro de pulso portátil, série 012/15, visor de 

oled, medição clip de dedo 

673110 
Habilidades Oxímetro de pulso portátil, série 012/15, visor de 

oled, medição clip de dedo 

673111 
Habilidades Oxímetro de pulso portátil, série 012/15, visor de 

oled, medição clip de dedo 

673112 
Habilidades Oxímetro de pulso portátil, série 012/15, visor de 

oled, medição clip de dedo 

673113 
Habilidades Oxímetro de pulso portátil, série 012/15, visor de 

oled, medição clip de dedo 

673114 
Habilidades Oxímetro de pulso portátil, série 012/15, visor de 

oled, medição clip de dedo 

673115 
Habilidades Oxímetro de pulso portátil, série 012/15, visor de 

oled, medição clip de dedo 

673116 
Habilidades Oxímetro de pulso portátil, série 012/15, visor de 

oled, medição clip de dedo 

673117 
Habilidades Oxímetro de pulso portátil, série 012/15, visor de 

oled, medição clip de dedo 

673118 Habilidades Oxímetro de pulso portátil, série 012/15, visor de 
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oled, medição clip de dedo 

673119 
Habilidades Oxímetro de pulso portátil, série 012/15, visor de 

oled, medição clip de dedo 

673120 
Habilidades Oxímetro de pulso portátil, série 012/15, visor de 

oled, medição clip de dedo 

673121 
Habilidades Adipômetro científico digital com 16 funções 

programáveis preme vision, dgi – pr 

673122 
Habilidades Adipômetro científico digital com 16 funções 

programáveis preme vision, dgi – pr 

673123 
Habilidades Adipômetro científico digital com 16 funções 

programáveis preme vision, dgi – pr 

673124 
Habilidades Adipômetro científico digital com 16 funções 

programáveis preme vision, dgi – pr 

673125 
Habilidades Adipômetro científico digital com 16 funções 

programáveis preme vision, dgi – pr 

673126 
Habilidades Adipômetro científico digital com 16 funções 

programáveis preme vision, dgi – pr 

673127 
Habilidades Adipômetro científico digital com 16 funções 

programáveis preme vision, dgi – pr 

673128 
Habilidades Adipômetro científico digital com 16 funções 

programáveis preme vision, dgi – pr 

673129 
Habilidades Adipômetro científico digital com 16 funções 

programáveis preme vision, dgi – pr 

673130 
Habilidades Adipômetro científico digital com 16 funções 

programáveis preme vision, dgi – pr 

673689 Habilidades Gaveteiro c/ chave 03 gavetas 

673690 Habilidades Gaveteiro c/ chave 03 gavetas 

673691 Habilidades Gaveteiro c/ chave 03 gavetas 

673692 Habilidades Gaveteiro c/ chave 03 gavetas 

673956 Habilidades Armário prateleira 

683082 Habilidades Negatoscópio 

688874 Habilidades Monitor simpad aio slim 

688875 Habilidades Monitor simpad aio slim 

688876 Habilidades Monitor simpad aio slim 

Sem tombo Habilidades Aparelho sim pad 

Sem tombo Habilidades Aparelho sim pad 

Sem tombo Habilidades Aparelho sim pad 

Sem tombo Habilidades Aparelho sim pad 

Sem tombo Habilidades Kit para acesso venoso periférico 

Sem tombo Habilidades Kit para acesso venoso periférico 
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Sem tombo Habilidades Kit para acesso venoso periférico 

Sem tombo Habilidades Kit para acesso venoso periférico 

Sem tombo Habilidades Kit para acesso venoso periférico 

Sem tombo Habilidades Kit para acesso venoso periférico 

Sem tombo Habilidades Kit para acesso venoso periférico 

Sem tombo Habilidades Kit para acesso venoso periférico 

Sem tombo Habilidades Kit para acesso venoso periférico 

Sem tombo 
Habilidades Kit simulador de parto (boneco nursing baby – 

birthing placenta) 

Sem tombo Habilidades Modelo anatômico traqueal 

Sem tombo Habilidades Simulador nursing anne com simpad 

Sem tombo Habilidades Simulador nursing anne com simpad 

Sem tombo Habilidades Simulador nursing anne com simpad 

Sem tombo Habilidades Simulador nursing baby 

Sem tombo Habilidades Simulador cabeça de entubação neonatal 

 
Quanto aos simuladores do Laboratório de Habilidades, contamos: 

-Simulador Nursing Anne, média fidelidade, é um manequim utilizado para treinamento de cuidados 

hospitalares, proporcionando uma análise e cuidado geral do paciente.  

Apresenta vias aéreas realistas, pulso carotídeo bilateral, cuidados com traqueostomia, sons vocais, 

características torácicas e abdominais realistas, genitália masculina e feminina intercambiáveis, pulso 

braquial e radial palpável, braço para aplicação IV/ IM, barriga com orifícios intercambiáveis com 

colostomia/ileostomia/cistostomia supra púbica, permite aferir a pressão arterial e a realizar 

sondagem vesical. 

Este simulador é acompanhado do sistema SimPad, monitor paciente, módulo de mamas e módulo 

de mastectomia. O sistema permite SimPad permite adequar os sons cardíacos sincronizados com 

ECG, os sons pulmonares com auscultação, seleção individual de sons uni/bilaterais e ausculta 

intestinal. Já o módulo de mamas facilita o treinamento de disfunções das mamas, permitindo avaliar 

tamanho e presença de nódulos. O módulo de mastectomia permite treinar os cuidados com a ferida 

cirúrgica no pós-operatório. Neste há uma pele cirúrgica fechada com grampos e um tubo de dreno. 

- Simulador Nursing Baby permite o treinamento baseado no cenário de cuidado e supervisão de 

pacientes em hospitais. No treinamento é possível avaliar a ausculta cardíaca e pulmonar, habilidades 

intravenosas e intra-ósseas, avaliar a moleira, realizar cateterismo urinário, procedimento de enema 
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e o tratamento geral do paciente pediátrico.  

Também é acompanho do sistema SimPad e um monitor paciente. 

- Prompt Simulador de Parto Padrão tem o objetivo de fornecer o ensino e a aquisição de habilidades 

práticas para a gestão bem-sucedida do parto, incluindo os partos distócicos. Apresenta uma pelve 

óssea anatomicamente compatível com a mãe, musculatura realista do assoalho pélvico, períneo 

estirável, placenta e um bebê com fontanelas, clavículas e escápula palpáveis. 

- Cabeça de entubação neonatal que permite o treinamento correto para realização da entubação oro-

traqueal. 

- Kit braço punção arterial possibilita simulação e treinamento do procedimento de perfuração arterial 

para análise de gasometria arterial, realização do Teste de Allen, palpação arterial. 

 
FIGURA 4:  Visão interna do Laboratório de Simulação I  
 

 
 
 
QUADRO 2 – Equipamentos e mobiliários disponíveis no Laboratório de Simulação I 

Número 
Tombamento 

Laboratório 
Descrição Detalhada 

715195 
Simulação 1 

Carteira escolar de plástico azul 

715197 
Simulação 1 

Carteira escolar de plástico azul 

715289 
Simulação 1 

Carteira escolar de plástico azul 

715292 
Simulação 1 

Carteira escolar de plástico azul 
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715276 
Simulação 1 

Carteira escolar de plástico azul 

715200 
Simulação 1 

Carteira escolar de plástico azul 

715175 
Simulação 1 

Carteira escolar de plástico azul 

715288 
Simulação 1 

Carteira escolar de plástico azul 

715173 
Simulação 1 

Carteira escolar de plástico azul 

715187 
Simulação 1 

Carteira escolar de plástico azul 

715167 
Simulação 1 

Carteira escolar de plástico azul 

715198 
Simulação 1 

Carteira escolar de plástico azul 

715290 
Simulação 1 

Carteira escolar de plástico azul - canhoto 

672990 
Simulação 1 

Televisão, série bt5ha002086 

642720 
Simulação 1 

Estante de aço com 4 prateleiras, dupla face 

714679 
Simulação 1 

Armário baixo (balcão), com 4 portas e chave 

714680 
Simulação 1 

Armário baixo (balcão), com 4 portas e chave 

714410 
Simulação 1 

Maca de aço inox com suporte para soro 

714411 
Simulação 1 

Maca de aço inox com suporte para soro 

711486 
Simulação 1 

Mocho de aço inox estofado azul 

711521 
Simulação 1 

Mocho de aço inox estofado azul 

711483 
Simulação 1 

Mocho de aço inox estofado azul 

711495 
Simulação 1 

Mocho de aço inox estofado azul 

711505 
Simulação 1 

Mocho de aço inox estofado azul 

714901 
Simulação 1 

Cadeira fixa estofada azul 

714697 
Simulação 1 

Mesa branca 1 x 0,60 

Sem tombo 
Simulação 1 

Quadro branco 3 x 1,20 

660994 
Simulação 1 

Nobreak (defeito) 
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663554 
Simulação 1 No-break/acumulador de tensão 2000 va, marca: enermax-

power guard. 

663555 
Simulação 1 No-break/acumulador de tensão 2000 va, marca: enermax-

power guard. 

673066 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673067 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673068 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673069 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673070 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673071 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673072 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673073 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673074 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673075 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673076 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673077 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673078 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673079 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673080 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673081 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673082 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673083 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673084 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673085 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673086 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 
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673087 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673088 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673089 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673090 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673091 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673092 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673093 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673094 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

673095 
Simulação 1 Estetoscópio biauricular, adulto, auscultador inoxidável, 

tubo em y, olivas anat 

Sem tombo 
Simulação 1 

Aio pt monitor simman 3g touchscreen 

Sem tombo 
Simulação 1 

Airway management trainer 

Sem tombo 
Simulação 1 

Simulador sim man essential 

 
Quanto aos simuladores do Laboratório de Simulação I, há: 

- Simulador de alta fidelidade, Sim Man, que permite realizar um treinamento avançado em 

procedimentos de atendimento de emergência. Têm aplicações para casos de reanimação 

cardiopulmonar, entubação, toracocentese e inserção de tubo torácico, sondagem vesical, entre 

outros.  

Ainda acompanham o manequim, um monitor clínico de paciente e um computador para controle 

do treinamento e fornecimento/criação de casos clínicos. 

Ao final do treinamento é possível realizar o debriefing com vídeo, de alunos e/ou profissionais da 

saúde, com objetivo de avaliar a tomada de decisão em relação ao caso clínico simulado. 

- Cabeça de Entubação, paciente adulto, que permite o treinamento correto para realização da 

entubação traqueal (oral e nasal), checagem da ventilação, limpeza de vias aéreas obstruídas e 

broncoscopia. 

 
FIGURA 5:  Visão interna do Laboratório de Simulação II 
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QUADRO 3 – Equipamentos e mobiliários disponíveis no Laboratório de Simulação II: 

Número 
Tombamento 

Laboratório Descrição Detalhada 

714707 Simulação 2 Mesa branca 1 x 0,60 

714923 Simulação 2 Cadeira fixa estofada azul 

Sem tombo Simulação 2 Estante de aço dupla face com 5 prateleiras 

715196 Simulação 2 Carteira escolar de plástico azul 

715177 Simulação 2 Carteira escolar de plástico azul 

715293 Simulação 2 Carteira escolar de plástico azul 

715145 Simulação 2 Carteira escolar de plástico azul 

715141 Simulação 2 Carteira escolar de plástico azul 

715142 Simulação 2 Carteira escolar de plástico azul 

715140 Simulação 2 Carteira escolar de plástico azul 

715199 Simulação 2 Carteira escolar de plástico azul 

715146 Simulação 2 Carteira escolar de plástico azul 

715144 Simulação 2 Carteira escolar de plástico azul 

715143 Simulação 2 Carteira escolar de plástico azul 

715147 Simulação 2 Carteira escolar de plástico azul 

715148 Simulação 2 Carteira escolar de plástico azul 

715149 Simulação 2 Carteira escolar de plástico azul 

715139 Simulação 2 Carteira escolar de plástico azul 
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715150 Simulação 2 Carteira escolar de plástico azul 

714677 Simulação 2 Armário baixo (balcão) com 4 portas e chave 

714678 Simulação 2 Armário baixo (balcão) com 4 portas e chave 

714402 Simulação 2 Maca de aço inox com suporte para soro 

714403 Simulação 2 Maca de aço inox com suporte para soro 

714661 Simulação 2 Armário altro de 2 portas e chave 

672991 Simulação 2 Televisão  40p full hd 

711518 Simulação 2 Mocho de aço inox estofado azul 

711545 Simulação 2 Mocho de aço inox estofado azul 

711475 Simulação 2 Mocho de aço inox estofado azul 

711468 Simulação 2 Mocho de aço inox estofado azul 

711502 Simulação 2 Mocho de aço inox estofado azul 

673035 Simulação 2 Cadeira de rodas verde com preto 

Sem tombo Simulação 2 Balde de aço inox com alça 

660687 Simulação 2 Cadeira de plástico preto fixa 

660866 Simulação 2 Cadeira de plástico preto fixa 

660867 Simulação 2 Cadeira de plástico preto fixa 

660870 Simulação 2 Cadeira de plástico preto fixa 

660879 Simulação 2 Cadeira de plástico preto fixa 

660880 Simulação 2 Cadeira de plástico preto fixa 

660884 Simulação 2 Cadeira de plástico preto 

660885 Simulação 2 Cadeira de plástico preto fixa 

660886 Simulação 2 Cadeira de plástico preto fixa 

660888 Simulação 2 Cadeira de plástico preto fixa 

660890 Simulação 2 Cadeira de plástico 

Sem tombo Simulação 2 Simulador harvey cleaning 

 
Já no Laboratório de Simulação 2 contêm: 

- Simulador de alta fidelidade, Harvey, que simula um paciente cardiopulmonar. Fornece a ausculta 

de 30 condições cardíacas, além de pulso arterial (carotídeo, braquial e femoral), pulso venoso jugular, 

aferição da pressão sanguínea e ausculta pulmonar. 

Este simulador é acompanhado de 10 estetofones que permite ao manipulador do manequim 

passar, em tempo real, a ausculta escolhida a 10 alunos/ profissionais da saúde. 
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FIGURA 6:  Visão interna dos Mini-Consultórios 

  

                                                   
 

QUADRO 4 – Equipamentos e mobiliários disponíveis nos Mini-Consultórios: 
 

Número 
Tombamento 

Mini-
Consultório 

Descrição Detalhada 

714703 1  Mesa branca 1 x 0,60 

714912 1 Cadeira fixa estofada azul 

714913 1 Cadeira fixa estofada azul 

714694 1 Gaveteiro com 4 gavetas e chave 

714404 1 Maca de aço inox 2,05 x 0,60 

683079 1 Negatoscópio 

714705 2 Mesa branca 1 x 0,60 

714917 2 Cadeira fixa estofada azul 

714916 2 Cadeira fixa estofada azul 

714696 2 Gaveteiro com 4 gavetas e chave 

714405 2 Maca de aço inox 2,05 x 0,60 

683087 2 Negatoscópio 

714704 3 Mesa branca 1 x 0,60 

714915 3 Cadeira fixa estofada azul 
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714914 3 Cadeira fixa estofada azul 

714695 3 Gaveteiro com 4 gavetas e chave 

714406 3 Maca de aço inox 2,05 x 0,60 

683088 3 Negatoscópio 

714702 4 Mesa branca 1 x 0,60 

714910 4 Cadeira fixa estofada azul 

714911 4 Cadeira fixa estofada azul 

714693 4 Gaveteiro com 4 gavetas e chave 

714407 4 Maca de aço inox 2,05 x 0,60 

683085 4 Negatoscópio 

714701 5 Mesa branca 1 x 0,60 

714908 5 Cadeira fixa estofada azul 

714909 5 Cadeira fixa estofada azul 

714692 5 Gaveteiro com 4 gavetas e chave 

714408 5 Maca de aço inox 2,05 x 0,60 

683080 5 Negatoscópio 

714700 6 Mesa branca 1 x 0,60 

714907 6 Cadeira fixa estofada azul 

714906 6 Cadeira fixa estofada azul 

714691 6 Gaveteiro com 4 gavetas e chave 

714409 6 Maca de aço inox 2,05 x 0,60 

683083 6 Negatoscópio 

 
 

5. REGRAS DE UTILIZAÇÃO  
 
O Laboratório de Habilidades e Simulação em Saúde em sua organização estrutural de pessoal, 

é composto pelo coordenador, médico, enfermeiro, técnico em enfermagem e instrumentador 

cirúrgico; formando uma equipe multiprofissional, para melhor desenvolvimento das aulas práticas, 

junto com a comunidade acadêmica.    

 
5.1 Normas Gerais 

 
5.1.1 A utilização do Laboratório de Habilidades e Simulação em Saúde e dos mini-consultórios, 

englobando os materiais e equipamentos, por departamentos vinculados à Universidade Federal de 
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Jataí deverá ser feita mediante solicitação aos Técnicos Administrativos em Educação (TAE) 

responsáveis, de forma presencial ou mediante e-mail institucional, com no mínimo 48h de 

antecedência;  

5.1.2 A utilização do LAHBSS e dos mini-consultórios, englobando os materiais e equipamentos, por 

departamentos e instituições externas à Universidade Federal de Jataí deverá ser feita via ofício, 

endereçado a Chefia do Departamento de Medicina, que juntamente com os responsáveis pelo 

laboratório, analisará a possibilidade de atendimento; 

5.1.3 O horário de funcionamento LAHBSS e dos mini-consultórios será aquele estabelecido pelos 

responsáveis e/ou Departamento de Medicina, devendo estar vinculado aos horários de 

presença/permanência dos docentes e/ou TAE, salvo em situações autorizadas pela coordenação;    

5.1.4 Não será permitido ao docente ou TAE fornecer a chave do LAHBSS e dos mini-consultórios aos 

alunos ou permitir que os mesmos permaneçam no recinto sem a sua presença;   

5.1.5 Cabe ao coordenador de cada módulo/disciplina, fornecer aos responsáveis pelo LAHBSS e dos 

mini-consultórios, no início de cada semestre, o cronograma de aulas práticas no laboratório e nos  

mini-consultórios, assim como a relação das atividades que serão conduzidas nas respectivas datas;  

5.1.6 Qualquer alteração que venha a ocorrer no cronograma das aulas práticas deverá ser 

comunicada aos responsáveis pelo LAHBSS;  

5.1.7 Bolsas e materiais pessoais deverão ser guardados em local específico para tal, ficando proibida 

sua colocação em locais a serem realizadas as atividades de simulação;  

5.1.8 É proibido o uso de telefones celulares nos momentos das aulas e estudo prático; 

5.1.9 Não é recomendado fazer o uso de materiais ou equipamentos que não fazem parte da aula 

prática; 

5.1.10 Todo material disponível no laboratório é de uso exclusivo para as aulas práticas, por isso não 

utilizá-lo para outros fins;   

5.1.11 Laboratório é local de trabalho sério, desenvolver sempre as atividades com responsabilidade 

e profissionalismo;  

5.1.12 Os pertences dos usuários nas dependências do laboratório são de inteira responsabilidade de 

seus portadores. A equipe de trabalho não será responsabilizada por quaisquer danos ou perdas aos 

materiais dos usuários;   

5.1.13 É obrigatória a limpeza das bancadas de trabalho antes e após o desenvolvimento das 

atividades;  

5.1.14 Ao término das atividades no LAHBSS e nos mini-consultórios, o docente e/ou TAE responsável 
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pelas atividades, deverão desligar as luzes, assim como, providenciar a guarda e limpeza dos materiais 

utilizados.  

 
5.2 Atribuições do coordenador do laboratório 

 
5.2.1 Coordenar e desenvolver as normas de utilização dos laboratórios juntamente com técnicos, 

docentes e direção; 

5.2.2 Incentivar e colaborar em atividades de ensino, pesquisa e extensão que utilizem os espaço do 

laboratório; 

5.2.3 Pesquisar e avaliar pesquisas de novos equipamentos, materiais e programas a serem 

implantados no laboratório; 

5.2.4 Coordenar a atuação dos monitores juntamente com os docentes das disciplinas que utilizam o 

laboratório; 

5.2.5 Divulgar para docentes, servidores e funcionários, discentes o regulamento de utilização do 

laboratório; 

5.2.6 Supervisionar os horários de trabalho dos técnicos do laboratório e que os mesmos estejam 

seguindo as normas de segurança do laboratório; 

5.2.7 Cumprir e fazer cumprir os regulamentos, normas e rotinas deste manual. 

 
5.3  Atribuições dos docentes 

5.3.1 Agendar com antecedência mínima de 48 as aulas que irão ocorrer no LAHBSS e nos mini-

consultórios, respeitando o limite de pessoas por laboratórios;  

5.3.2 Durante as aulas, ministradas no LAHBSS ou nos mini-consultórios, utilizar de forma adequada 

bens permanentes e de consumo do laboratório; 

5.3.3 Orientar os alunos sobre as regras de utilização do LAHBSS  e dos mini-consultórios. Utilizar e 

orientar quanto ao uso de EPIs. 

 
5.4 Atribuições do enfermeiro 

 
5.4.1 Pelo serviço executado; 

5.4.2 Pelo material de consumo, equipamentos e material permanente à sua disposição; 

5.4.3 Pela colaboração no estabelecimento e manutenção de um clima organizacional saudável; 

5.4.4 Por servir ao público com ética e presteza; 

5.4.5 Pela higiene no ambiente de trabalho e uso dos equipamentos de proteção individual; 
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5.4.6 Participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde; 

5.4.7 Participar, nos níveis de sua competência, das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

5.4.8 Utilizar recursos de informática; 

5.4.9 Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

5.4.10 Executar ações de capacitação profissional referente à sua área de atuação, quando necessário; 

5.4.11 Pesquisar e avaliar pesquisas de novos equipamentos, materiais e programas a serem 

implantados no laboratório; 

5.4.12 Incentivar e colaborar em atividades de ensino, pesquisa e extensão que utilizem os espaço do 

laboratório; 

5.4.13 Fazer levantamento estatístico da utilização do laboratório; 

5.4.14 Coordenar e desenvolver as normas de utilização dos laboratórios juntamente com docentes e 

direção; 

5.4.15 Coordenar a atuação dos monitores juntamente com os docentes das disciplinas que utilizam 

o laboratório; 

5.4.16 Encaminhar a direção a solicitação de compra de materiais anualmente; 

5.4.17 Pesquisar fornecedores e orçar materiais requisitados para compra; 

5.4.18 Promover constante avaliação do laboratório no processo de ensino-aprendizagem; 

5.4.19 Elaborar propostas que envolvam alterações para melhoria do regulamento, da utilização, da 

limpeza e organização deste espaço; 

5.4.20 Auxiliar os docentes e os estudantes durante as aulas teórico-práticas, práticas e atividades 

extracurriculares no laboratório; 

5.4.21 Cumprir e fazer cumprir os regulamentos, normas e rotinas deste manual. 

 

5.5 Atribuições do técnico de enfermagem 
 

5.5.1 Responsabilidades pelo serviço executado; 

5.5.2 Pelo material de consumo, equipamentos e material permanente à disposição; 

5.5.4 Pela colaboração no estabelecimento e manutenção de um clima organizacional saudável; 

5.5.5 Por servir ao público com ética e presteza; 

5.5.6 Pela higiene no ambiente de trabalho e uso dos equipamentos de proteção individual; 

5.5.7 Trabalhar em equipe, exercendo atividades de nível médio, envolvendo orientação e 

acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar; 
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5.5.8 Participar no planejamento, programação, orientação e supervisão das atividades; 

5.5.9 Participar dos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, 

particularmente nos programas de educação continuada; 

5.5.10 Participar de programas de higiene e segurança do trabalho e de prevenção de acidentes e de 

doenças profissionais e do trabalho; 

5.5.11 Participar, nos níveis de sua competência, das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

5.5.12 Utilizar recursos de informática; 

5.5.13 Executar ações de capacitação profissional referente à sua área de atuação, quando necessário; 

5.5.14 Encaminhar equipamentos e materiais para conserto e manutenção; 

5.5.15 Solicitar e supervisionar a limpeza do laboratório; 

5.5.16 Manter a organização de controle de entrada e saída de materiais; 

5.5.17 Organizar arquivos referentes à organização do laboratório; 

5.5.18 Auxiliar os docentes e os estudantes durante as aulas práticas e atividades extracurriculares no 

laboratório; 

5.5.19 Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional;  

5.5.20 Cumprir e fazer cumprir os regulamentos, normas e rotinas desse manual. 

 

5.6 Atribuições do instrumentador cirúrgico 
 

5.6.1 Responsabilidades pelo serviço executado; 

5.6.2 Desenvolver trabalho em equipe; 

5.6.3 Cuidar e zelar pelo material de consumo, equipamentos e material permanente à disposição; 

5.6.4 Pela colaboração no estabelecimento e manutenção de um clima organizacional saudável; 

5.6.5 Participar, nos níveis de sua competência, das atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

5.6.6 Pela higiene no ambiente de trabalho e uso dos equipamentos de proteção individual; 

5.6.7 Auxilio em aulas práticas do LABHSS; 

5.6.8 Agendamento de aulas nos Laboratórios de Simulação 1 e 2, Laboratório de Habilidades e 

técnica operatória; 

5.6.9 Atividade auxiliar à disciplina de Técnica Operatória; 

5.6.10 Participação em programas de treinamento e educação continuada; 

5.6.11 Manter a organização de controle de entrada e saída de materiais; 
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5.6.12 Organizar arquivos referentes à organização do laboratório; 

5.6.13 Cumprir e fazer cumprir os regulamentos, normas e rotinas desse manual; 

5.6.14 Utilizar recursos de informática. 

 

5.7 Atribuições dos monitores 
 

5.7.1  Agendar previamente os dias e horários de estudos práticos individuais ou em grupo; 

5.7.2  Zelar pelos bens permanentes e de consumo do laboratório; 

5.7.3 Preparar o ambiente físico e dispor os materiais para as aulas/atividades previamente 

agendadas;  

5.7.4  Utilizar e orientar o uso de EPIs conforme procedimento a ser realizado; 

5.7.5  Cumprir e fazer cumprir os regulamentos, normas e rotinas desse manual. 

 

5.8 Atribuições dos discentes 
 

5.10.1 Zelar pelos bens permanentes e de consumo do laboratório; 

5.10.2 Utilizar e orientar o uso de EPIs conforme procedimento a ser realizado; 

5.10.3 Cumprir e fazer cumprir os regulamentos, normas e rotinas desse manual;  

5.8.4 O não cumprimento das regras supracitadas dá à equipe integrante do Laboratório de 

Habilidades Médicas e Simulação a prerrogativa de pedir que o discente se retire do laboratório em 

caráter temporário, ou seja, até que as exigências sejam cumpridas; 

5.8.5 Nos casos de reincidência no cumprimento das normas aqui descritas, o discente será 

encaminhado à coordenação e/ou à diretoria, estando submetido às sanções disciplinares do 

Regimento Interno da Universidade Federal de Jataí.    

5.8.6 Em caso de danificação dos equipamentos e materiais do laboratório, os responsáveis pelo 

ocorrido, devem fazer a reposição. Os casos não previstos neste REGULAMENTO serão resolvidos pela 

coordenação juntamente com a direção da Universidade Federal de Jataí.     

 

6. EMPRÉSTIMO DE MATERIAL 
 

6.1 O empréstimo de materiais do Laboratório de Habilidades e Simulação em Saúde deverá ser feita 

mediante solicitação aos Técnicos Administrativos em Educação (TAE) responsáveis pelo setor, de 

forma presencial ou mediante e-mail institucional, com no mínimo 48h de antecedência.  

6.2 O empréstimo de materiais e equipamentos à departamentos e instituições externas à UFJ deverá 
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ser feita via ofício, endereçado a coordenação do curso de Medicina, que juntamente com o 

coordenador do laboratório, analisará a possibilidade de atendimento.  

 
7. BIOSSEGURANÇA 

 
7.1.1 É obrigatório o uso dos EPIs pertinentes aos procedimentos realizados, de acordo com a 

orientação do TAE e/ou docente responsável;  

7.1.2 Higienizar sempre as mãos, usando a técnica correta para lavagem das mãos;  

7.1.3 Proibido comer, beber, fumar, guardar alimentos e aplicar cosméticos na área técnica, assim 

como utilizar canetas próximo aos manequins;  

7.1.4 Prender os cabelos e evitar o uso de bijuterias;  

7.1.5 É vedado o uso de calçados abertos (chinelos e sandálias), durante as aulas práticas;  

7.1.6 Toda amostra biológica deve ser considerada potencialmente contaminada;  

7.1.7 Proibido reencapar, desconectar e entortar agulhas após o uso;  

7.1.8 Nunca manipular materiais não identificados;  

7.1.9 Segregar e acondicionar adequadamente resíduos em caixas apropriadas para tal, disponíveis no 

laboratório;  

7.1.10 Em caso de acidentes, ocorridos dentro das dependências do laboratório, o fato deverá ser 

comunicado ao docente e/ou TAE responsável;  

7.1.11 Em caso de mau funcionamento dos materiais e equipamentos do laboratório ou estrutura 

física, o fato deve ser comunicado imediatamente ao professor supervisor e/ou TAE responsável.   
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