
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01/2021
 

Dispõe sobre a realização de aulas práticas em
Laboratório  de  Habilidades  e  Simulação  e  o
treinamento  de  técnicas  entre  pares
(estudantes)  na  ESHP  –  Escola  de  Saúde  do
Hospital Pompéia e as regras de utilização.

 

O Diretor da ESHP, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais e,

• Considerando a necessidade de estabelecer regras para a realização das aulas práticas

e treinamento de técnicas entre pares, além da utilização do laboratório;

• o  Parecer  Nº  27/2012  CTEP-COFEN  e  Parecer  Normativo  Nº  004/2012,  que  versa

acerca da administração de medicamentos pelas vias parenterais entre pares;

 

RESOLVE: 

1. Conceito e Finalidade:

-  Entende-se  pelo  Laboratório  de  Habilidades  e  Simulação,  o  cenário  de  ensino  e

aprendizagem destinado os diferentes cursos da área da saúde, a fim de simular ações

reais de cuidado, aprofundando o conhecimento científico e a habilidade técnica;

2. Compete ao Supervisor Técnico:

- Zelar pela organização e manutenção do laboratório;

- Solicitar compras de materiais e equipamentos;

- Observar validade dos materiais;

- Proceder pelo encaminhamento adequado dos resíduos gerados ao destino final;

- Organizar o calendário de agendamento do laboratório e da solicitação dos materiais

e equipamentos pelo professor.

3. Compete ao Professor:

- Reservar o laboratório e solicitar todos os materiais e equipamentos que irá utilizar,



através de processo específico adotado pela escola e supervisão técnica, com prazo

mínimo de 5 (cinco) dias;

-  Organizar  a  aula  a  fim  de  manter  a  ordem  e  garantir  o  processo  de  ensino  e

parendizagem;

- Observar validade dos materiais;

-  Orientar  os  estudantes  acerca  da  necessidade  do  uso  do  jaleco  em  todas  as

atividades do laboratório;

-  Solicitar  aos  estudantes  que  mantenham  o  laboratório  em  ordem  após  a  aula,

descartando adequadamente os resíduos,  guardando os materiais  e  equipamentos,

lavando os utensílios que foram utilizados e etc.;

- Se responsabilizar pela utilização do laboratório, através do preenchimento de termo

específico (Termo de Responsabilidade Docente – anexo 1);

- Respeitar e cobrar dos estudantes o respeito ao elenco de orientações descritos no

ítem 5 desta instrução normativa.

4. Compete ao Estudante:

- Respeitar as normas do laboratório e orientações do professor: uso obrigatório do

jaleco, ordem e organização do laboratório, materiais e equipamentos, segregação de

resíduos e elenco de orientações descritos no ítem 5 desta instrução normativa;

-  Assinar  o  Termo  de  Consentimento  Livre  e  Esclarecido  para  Atividades  Práticas

(anexo  2)  em casos  de procedimentos  invasivos  permitidos,  descritos  no item 5 –

Orientações Gerais.

5. Orientações Gerais:

- O uso do jaleco é obrigatório em todas as atividades no laboratório;

- Não é permitido entrar no laboratório com alimentos e bebidas;

- Não é permitido fotografar ou filmar as atividades no laboratório;

- Manter postura profissional nas atividades do labratório;

- Zelar pela ordem, manutenção e organização do laboratório;

-  Nas  atividades  em que  houver  a  intenção da  realização  de  técnicas  entre  pares

(estudantes), independentemente da técnica ou procedimento, dever-se-á preencher



e assinar, por parte do estudante, o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para

Atividades Práticas (anexo 2);

- Somente estão liberadas entre pares,  técnicas e procedimentos não invasivos, tais

como:  simulação de banho,  movimentação de pacientes,  troca  de roupa de cama,

fixação de sondas e drenos, curativos, ECG.;

-  Procedimentos  invasivos  autorizados:  punção  venosa  periférica,  técnica  de

intramuscular em deltóide e HGT, no entanto, sem administração de medicamentos

nem água destilada, assim como soroterapia (não permitido).

- Cabe ao professor  e ao estudante, a observância do prazo de validade dos materiais

utilizados  nos  procedimentos  invasivos  acima descritos,  assim como,  condições  do

invólucro e embalagem.

Segue em anexo a esta instrução normativa:

Anexo 1 - Termo de Responsabilidade Docente.

Anexo 2 -  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Atividades Práticas.

   Caxias do Sul, 26 de março de 2021.
 
 

 
Prof. Dr. Rossano Sartori Dal Molin

Diretor



ANEXO 1

TERMO DE RESPONSABILIDADE DOCENTE

Eu  _________________________________________,  RG____________,assumo a

responsabilidade pelo uso do Laboratório de Habilidades e  Simulação da ESHP, a ser utilizado

no dia  ___/___/______,  horário  ___:___.   Comprometo-me a  zelar  pelos  equipamentos e

materiais disponíveis no laboratório durante minha permanência, e estou ciente que a má

utilização dos mesmos acarretará em custos de reparo e/ou reposição a mim atribuídos. Estou

ciente que é de minha total responsabilidade o controle de entrada dos alunos do meu grupo

de trabalho que passarão a utilizar o laboratório e em caso de ocorrência de acidentes com

pessoas não autorizadas ou não treinadas do meu grupo será de minha total responsabilidade.

Afirmo  que  tenho  ciência  das  orientações  e  regras  decsritas  na  Intrução  Normativa  Nº

01/2021. 

Caxias do Sul, _______ de __________ de ______________.

_______________________________________

Assinatura do Proefessor Responsável



ANEXO 2

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA ATIVIDADES PRÁTICAS

Você está sendo convidado a participar, como voluntário,  na atividade denominada
_____________________________________________________________________________
da  disciplina  _________________________________  do  Curso
_______________________________________ da  ESHP, sob orientação e supervisão direta
do  Prof.  __________________________________________________  _______________.   O
objetivo e realizar a técnica ou procedimento acima descrito, entre pares (estudantes), com a
finalidade de possibilitar vivência acerca do processo. 

Ressaltamos que você não sofrerá nenhum dano caso opte em não realizar e nenhum
benefício extra caso sua opção seja pela participação. Ainda, a sua participação poderá, em
virtude  da  técnica  ou  procedimento  realizado,  causar  dor  ou  desconforto  e  ainda,
extravasamento de sangue, hematoma e outros, nas situações relacionadas a punção venosa e
intramuscular.

Consentimento Livre e Esclarecido

Eu,  ___________________________________________________________,portador  (a)  do

RG ____________________, ou do CPF: ____________________, abaixo assinado, concordo

em participar da atividade acima decsrita, de caráter voluntário. Fui devidamente informado e

esclarecido sobre a atividade.

Nome do participante: __________________________________________________________

Assinatura: ____________________________________________________________________

Caxias do Sul, _______ de __________ de ______________.


