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1- NORMAS PARA USO DOS LABORATÓRIOS 

 

1. É de responsabilidade do professor da disciplina todo solicitar o material necessário à 

aula no laboratório conforme lista de equipamentos, reagentes e produtos solicitados em 

ficha específica; 

2. É de responsabilidade do professor a conduta e a fiscalização do uso de equipamentos 

de proteção individual (EPIs) de cada aluno, quando da utilização dos laboratórios; 

3. Cabe ao professor da disciplina a comunicação prévia aos alunos dos (EPIs) corretos 

e quando indicados (máscaras, óculos, gorro e luva), a serem utilizados em aula prática. 

Não é permitido assistir ou praticar atividades laboratoriais sem o uso de jaleco ou 

Avental; 

4. Deve o professor, em caso de atividades experimentais com fluídos biológicos como 

sangue, urina, saliva e outros a serem coletados para o desenvolvimento das práticas, 

conscientizar o aluno de possíveis riscos de contaminação e das medidas cabíveis de 

biossegurança; 

5. Os materiais dos experimentos que não possam ser descartados, devem ser 

identificados e armazenados corretamente, até que sejam tomadas as devidas 

providências; 

6. Os riscos químicos, físicos e biológicos de qualquer atividade experimental, deverão 

obedecer às normas de biossegurança vigentes e às normas estabelecidas pelos órgãos 

competentes no atinente a laboratórios de ensino, experimentação e pesquisa. 

	

2.AGENDAMENTO DE AULAS PRÁTICAS 

 

A) O agendamento da aula prática é de responsabilidade do Professor da disciplina e 

poderá ser solicitada na secretaria da instituição mediante ao preenchimento do Termo 

de responsabilidade (ver em anexo A); 

B) As aulas práticas devem ser agendadas por todas as disciplinas que possuam áreas 

afins a saúde com antecedência mínima de 7 dias, somente em dias úteis, a fim de 



	
	
facilitar a aquisição de algum reagente ou material que seja de importância para aula  

prática ; 

C) As aulas práticas poderão ser agendadas para todo o semestre ou não, caso seja de 

interesse do professor que excepcionalmente possua aulas práticas obrigatórias de 

acordo com a ementa de sua disciplina; 

D) No ato da marcação da aula prática, o professor responsável deverá relacionar e 

requisitar o material a ser utilizado; 

E) O cancelamento de aula prática poderá ser feito por telefone ou pessoalmente, com 

uma antecedência mínima de 24 horas exceto caso fortuito ou motivo de caso maior; 

F) O prazo para marcação das aulas práticas deve ocorrer no prazo mínimo estabelecido, 

a fim de facilitar a viabilização dos materiais em tempo hábil para realização das práxis. 

Isenta-se de responsabilidade a secretária, caso inexista observância, por parte do 

Professor, do prazo de 7 dias semanais; 

G) Para efeito da utilização do laboratório, em horários sem a presença do professor, 

para efeito de estudos para prova, será esta feita sob a responsabilidade do aluno 

monitor, que deverá agendar o laboratório para os alunos; 

H) O material a ser descartado será acondicionado pela instituição de forma correta e 

exigida pela ANVISA, para efeito do descarte adequado. 

 

3.NORMAS INSTITUCIONAIS DE BIOSSEGURANÇA PARA O USO 

DO LABORATÓRIO 

	
A Biossegurança tem sido definida no meio acadêmico, científico e tecnológico como 

um conjunto de medidas para a segurança, minimização e controle de riscos nas 

atividades de trabalho biotecnológico das diversas áreas das ciências da saúde e 

biológicas. As atividades e estudos não mais se restringem às discussões, considerações 

e controle da tecnologia dos transgênicos e aos organismos geneticamente modificados, 

mas visam o controle dos métodos de segurança para evitar riscos de acidentes 

químicos, físicos, microbiológicos e ecológicos, buscando a preservação do meio 

ambiente e melhor qualidade de vida. Este Manual descreve, de forma minuciosa, os 

cuidados a serem observados pelos profissionais e estudantes que atuam nessas diversas 

áreas, ao desempenharem atividades de treinamento de pessoal nos diversos níveis 

técnicos, científicos e acadêmicos. 



	
	
	

 

1º - A permanência dos alunos nos laboratórios de aulas práticas será apenas permitida 

mediante o uso de avental branco devidamente abotoado, sapatos fechados e calça 

comprida. Caso não estejam devidamente paramentados, os alunos não poderão assistir 

a essas aulas; 

Os alunos deverão sempre ser avisados com antecedência quanto a ida deles ao 

laboratório de saúde. 

2º - Roupas e EPIs adequados, como calça comprida, sapatos fechados, toucas, 

máscaras óculos de segurança. Conservar os cabelos compridos presos; 

3º - A entrada dos alunos nos laboratórios será apenas permitida com a autorização dos 

professores responsáveis; 

4º - Não ingerir alimentos, bebidas ou fumar nos laboratórios; 

5º - Trabalhar com seriedade evitando brincadeiras; 

6º - Não deixar materiais estranhos ao trabalho sobre os equipamentos laboratoriais; 

7º - Balanças precisam ser cuidadosamente utilizadas; portanto, ao final de cada 

pesagem, verificar se a balança está limpa e tomar as devidas providências para deixá-la 

adequada ao próximo usuário; 

8º - Nunca deixar frascos de matérias-primas e solventes destampados. Após utilização, 

devolvê-los rapidamente ao local de origem para que outros alunos possam também 

utilizá-los, evitando-se perdas, quebras e derramamentos acidentais; 

9º - Em caso de derramamento providenciar a limpeza o mais rapidamente possível; 

10º - Nunca abrir um frasco de reagente antes de ler o rótulo, nem testar substâncias 

químicas pelo odor ou sabor; 

11º - Nunca usar termômetros como bastão; 

12º - Todo material (matérias-primas, vidrarias e utensílios) utilizado pelo aluno deverá 

ser devolvido ao local de sua guarda; 

13º - Não é permitida a presença de pessoas estranhas à disciplina nos laboratórios; 

14º - Devem ser seguidos os cuidados com o descarte de materiais e na lavagem das 

vidrarias, observados pelos professores. Os descartes têm de ser feitos de maneira 

correta a fim de preservar a saúde pública e os recursos naturais. Os resíduos comuns 

devem ser descartados em lixeiras e os químicos devem ser descartados de acordo com 



	
	
sua natureza - os líquidos, que não oferecem risco à saúde pública e ao meio ambiente, 

poderão ser descartados na pia; os sólidos nunca devem ser descartados na pia e, se não 

oferecerem risco à saúde pública e ao meio ambiente, podem ser descartados no lixo 

comum. Para os resíduos perigosos estão disponíveis frascos coletores para descarte; 

15º - Jamais esquecer que os laboratórios são ambientes de trabalho, submetidos a riscos 

de acidentes na maioria das vezes causados por atos inseguros. O trabalho em 

laboratórios exige concentração e bom desempenho. Para tanto, o aluno precisa seguir 

as recomendações e instruções fornecidas pelos professores. Também deve ser mantido 

o mínimo ruído possível (silêncio); 

16º - Mesmo tomando os devidos cuidados, caso aconteça algum acidente, estarão 

disponíveis alguns equipamentos de proteção coletiva como lava olhos; 

 

4. Riscos 
 

Cuidados nos diversos com atenção principal para a classificação dos riscos físicos, 

químicos e biológicos e os diversos riscos na manipulação de equipamentos, 

dispositivos e aparelhos de uso rotineiro nos laboratórios. 

 

4.1. RISCOS FÍSICOS 

São riscos provocados por algum tipo de energia como calor, frio, ruído, vibração ou 

radiação 
Deve- se ter cuidado ao se manusear os objetos presentes no laboratório. 

 

4.2. RISCOS BIOLÓGICOS 

Os materiais biológicos abrangem amostras provenientes de seres vivos como plantas, 

animais, bactérias, leveduras, fungos, parasitas (protozoários e metazoários) e amostras 

biológicas provenientes de animais e seres humanos (sangue, urina, escarro, secreções, 

derrames cavitários, peças cirúrgicas, biópsias entre outras). Incluem-se também os 

organismos geneticamente modificados em que os cuidados são mais relevantes por 

albergarem genes com características diferenciadas. 

 

4.3. RISCOS QUÍMICOS 

A classificação das substâncias químicas, gases, líquidos ou sólidos, também devem ser 



	
	
conhecidas pelos seus manipuladores. Nesse aspecto, têm-se solventes combustíveis, 

explosivos, irritantes, voláteis, cáusticos, corrosivos e tóxicos. Devem ser manipulados 

de forma adequada em locais que permitam a segurança de seu manipulador e do seu 

meio ambiente. Este grupo de risco é muito importante, pois os acidentes de 

laboratórios com substâncias químicas são os mais comuns e perigosos. 

	

5. RISCOS DE ACIDENTES 

  

5.1Equipamentos e Instrumentos Perfuro cortantes 

Proteger as mãos com luvas adequadas e tomar cuidados na manipulação, nunca 

voltando o instrumento contra o próprio corpo. Apoiar adequadamente os equipamentos 

em superfícies firmes ou prendê-los. Esses equipamentos incluem: lancetas, agulhas, 

tesouras e etc. 

 

6.PRÁTICAS SEGURAS NO LABORATÓRIO 

A limpeza dos laboratórios (bancadas, pisos, equipamentos, instrumentos e demais 

superfícies) deve ser realizada regularmente e imediatamente após o término de uma 

atividade. 

 O manuseio de produtos químicos voláteis, metais, ácidos e bases fortes e outros, têm 

de ser realizados em capela de segurança química. As substâncias inflamáveis precisam 

ser manipuladas com extremo cuidado, evitando-se proximidade de equipamentos e 

fontes geradoras de calor. O uso de equipamentos de proteção individual, como óculos 

de proteção, máscara facial, luvas, aventais e outros durante o manuseio de produtos 

químicos, é obrigatório. 

Todos os produtos químicos e frascos com soluções e reagentes devem ser 

adequadamente identificados, com a indicação do produto, condições de 

armazenamento, prazo de validade, toxidade do produto e outros. 

Os resíduos de produtos químicos devem ser acondicionados em recipientes adequados, 

em condições seguras, e encaminhados ao Serviço de Descarte de Resíduos.  

 

 

 



	
	

7. EM CASO DE ACIDENTES 

1. Em caso de derramamento acidental de alguma substância tóxica ou corrosiva nos 

olhos, o acidentado deverá imediatamente dirigir-se ao lava-olhos, posicionando seus 

olhos em direção ao fluxo de água corrente; depois de lavá-los abundantemente, a 

unidade médica mais próxima para que sejam tomadas medidas acautelatórias e 

necessárias ao seu restabelecimento; 

2. Em caso de derramamento de algum tipo de substância tóxica ou corrosiva na pele ou 

roupa, o acidentado deve se direcionar ao chuveiro de segurança, puxando a sua 

alavanca para liberar o fluxo de água e, concomitantemente, se livrar das roupas; 

permanecerá sob o chuveiro até que não aja mas riscos de lesão na pele. Após esta 

medida preventiva o acidentado deverá ser levado à unidade médica mais próxima; 

3. Chuveiros e lava-olhos estão prontos para utilização, se precisos.  

	

7.1 DISCENTES 

Os alunos receberão do professor prévia conscientização sobre a que riscos são 

submetidos durante as aulas práticas em laboratórios, assim como as medidas a serem 

adotadas para que esses riscos sejam mínimos. 

Uso de (EPIs) como avental, sapatos fechados e de salto baixo, calças compridas sob 

avental, o emprego correto de equipamentos de proteção individual (máscaras, botas, 

toucas, óculos de proteção), procedimentos de substâncias ácidas, básicas, explosivas, 

corrosivas, inflamáveis, entre outras. 

Não devem ser esquecidas as observações quanto ao comportamento dos alunos que 

possa interferir na sua atenção durante a realização do trabalho, incluindo nível de 

ruídos compatível, sem brincadeiras, desligamento de aparelhos celulares e proibição de 

entrada de pessoas estranhas aos laboratórios. 

 

7.2 DOCENTES 

Ao docente cabe avaliar o risco em função do número de alunos presentes e da 

qualidade das instalações disponíveis, pois laboratórios superlotados e instalações 

deficientes tendem a potencializar os riscos de acidentes. Assim, na medida do possível, 

o número de alunos deve ser o menor possível para cada turma de laboratório. Poderá 



	
	
também a turma ser dividida em casos em que o número de alunos for superior ao 

permitido para a capacidade do laboratório, se assim julgar o professor.  

O professor receberá no inicio de cada semestre uma ficha denominada TERMO DE 

RESPONSABILIDADE, disponível neste manual em anexo B, para ser repassada aos 

calouros. O termo estabelece o compromisso de responsabilidade que os alunos devem 

ter com os equipamentos, reagentes e estrutura laboratorial, a fim de se preservar o 

patrimônio e o comportamento ético e moral nos laboratórios. 

 

8.RESERVA DE LABORATÓRIOS PARA ESTUDOS 

1. O aluno que necessitar de espaço laboratorial para revisão de estudos, deverá se 

dirigir a secretaria fim de efetuar sua reserva devendo o mesmo estar acompanhado de 

um professor ou monitor nomeado pelo coordenador do curso; 

2. O prazo mínimo de antecedência para efetuar uma reserva de laboratório é de sete 

dias, a fim de se evitar coincidências de horários. O aluno só poderá utilizar os 

laboratórios caso seu horário agendado não coincida com o horário de aulas do 

professor e haja disponibilidade do monitor em acompanhá-lo; 

3. Caberá ao aluno comunicar ao monitor qualquer dano ou anormalidade ocorrida no 

Laboratório, e este comunicar ao coordenador do curso; 

4. Qualquer dano ao laboratório, na ausência do professor é de responsabilidade do 

monitor juntamente ao aluno presente, caso seja comprovada a sua culpa. 

 

9.SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL 

1. O professor que necessitar de algum novo equipamento ou qualquer outro tipo de 

material para desenvolvimento de suas aulas práticas, deve preencher uma solicitação de 

materiais, vide em anexo C, e dirigir-se coordenador, a qual se encarregará das cotações 

e aprovação por parte dos Mantenedores; 

2. Os pedidos devem ser feitos com 30 dias de antecedência do término do semestre, 

para análise da viabilidade de aquisição; 

3. O professor será avisado do andamento do pedido de compra e de quando houver 

deferimento ou indeferimento da sua solicitação; 

 

 



	
	
 

4. As solicitações de compra de produtos, equipamentos e aparelhos deverão ocorrer 

com a máxima antecedência possível. Portanto, todos os pedidos para os semestres 

futuros podem ser feitos durante o semestre em andamento, tendo em vista o tempo para 

entrega e aquisição desses materiais; 

5. Todo material a ser adquirido deverá ser de relevância às atividades experimentais e 

de comprovado enriquecimento dos cursos, na observância de que alguns equipamentos 

são de uso eventual e outros de uso diário em práxis laboratoriais. 

 

10.LEGISLAÇÃO APLICADA ÀS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

EM LABORATÓRIOS DE ENSINO E PESQUISA 

 

LEGISLAÇÃO FEDERAL 

 

Lei nº 7.802, de 11.7.89 – Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a 

embalagem e rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a 

propaganda comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos 

resíduos e embalagens, o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização 

de agrotóxicos, seus componentes e afins, e dá outras providências. 

(www.senado.gov.br/legbras) 

Lei Federal Nº 6938/81 - Lei de Política Nacional do Meio Ambiente de 31 de 

agosto de 1981; 

Lei nº 9.605, de 12.2.98 - Dispõe sobre as sansões penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências. 

(www.meusite.com.br/cobea/etica.htm.) 

Lei nº 9.795, de 27.4.99 - Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política 

Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. 

(www.anvisa.gov.br/alimentos/tox/legis/geral) 

Portaria nº 451/Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, de 

19.9.97 – Aprova os princípios gerais para estabelecimento de “Critérios e Padrões 

Microbiológicos para Alimentos”. 

(www.anvisa.gov.br/legis//portarias). 
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12 .Anexos 
 

ANEXO A  

TERMO DE RESPONSABILIDADE E AGENDAMENTO DO LABORATÓRIO 
DE SAÚDE- LabIESG 

 
Professor:______________________________________________________	
Disciplina:	______________________________________________________	
Agendamento	em:	__________________________________	
	Horário	das	aulas	práticas:		
Módulo:_________	
	
Descrição	sumária	de	atividades	a	serem	desenvolvidas	no	LabIESG:	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
Eu,	 ____________________________________,	 professor	 da	 disciplina	 _________,	
confirmo	o	agendamento	do	laboratório	de	Enfermagem,	no	período	de	___/___/____	
à	 ___/___/____.	 	 E	 me	 responsabilizo	 pela	 segurança	 dos	 alunos	 na	 realização	 de	
procedimentos	 e	 práticas	 inerentes	 a	 disciplina	 e	materiais	 contidos	 no	 laboratório,	
somente	no	período	e	data	referidos	acima.	Ciente.	
	
	
	
	
																																																													Assinatura		
	

	

São	Gabriel	da	Palha,____________________________	.	

 



	
	
	

	

 ANEXO B 

TERMO DE RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM- 
LabIESG 

	
Nós alunos aqui presentes, nos comprometemos em zelar pelo laboratório de 

Enfermagem e os equipamentos que por nós serão utilizados para realização de aulas 

práticas. Nos comprometemos em respeitar o professor e seguir suas orientações para as 

aulas práticas e respeitar o ambiente em que estamos agindo com respeito e ética. 

Assinatura dos alunos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Gabriel da Palha, data, mês e ano. 



	
	
	

	

ANEXO C 

TERMO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAIS PARA 
LABORATÓRIO DE ENFERMAGEM- LabIESG 

 
Eu, .........................................................................................................., professor (a) do 
IESG - Instituto de Educação São Gabriel da Palha, venho por meio deste solicitar o 
pedido de aquisição dos seguintes materiais para o laboratório de Enfermagem- 
LabIESG: 
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

Devido aos seguintes motivos e necessidades expressas abaixo: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 

 

 

 

                         ______________________________________________ 

Assinatura do solicitante 

	

	

	

	 	



	
	
	

	

ANEXO D 

LISTAGEM DE MATERIAIS DISPONÍVEIS NO LABORATÓRIO DE 
ENFERMAGEM- LabIESG 

 

Quantidade	

	

Descrição	

	

01	 HAMPER	SACO	100LTS	HELTER	

01	 BALANÇA	ANTROPOMÉTRICA	MEC	CAP.150KL	30X40	

01	 ESQUELETO	1,70	C/	RODAS	ANATOMIC	

01		 MESA	DE	CABECEIRA	ABERTA	(CRIADO	MUDO)	

01	 CADEIRA	DE	BANHO	POP	PC	JAGUARIBE	

01	 MESA	PARA	REFEIÇÃO		HELTER	

01	 CAMA	HOSPITALAR	SIMPLES	LEITO	EM	CHAPA	

01	 REFLETOR	PARABÓLICO	C/	RODÍZIO	PC	HELTER	

01	 BIOMBO	TRIPLO	C/	RODÍZIO	

01	 MANEQUIM	BISEXUAL	C/	ORGÃO	INTERNO	PC	ANATOMICO			E	MANGUITO	
ACOPLADO:	

PEÇAS	AVULSAS:	

-	1	PEÇA		DE	SUTURA	CESARIANA	

-	1	PEÇA		DE		SUTURA	CIRÚRGICA	

-	1	PEÇA		COM		ÚCLERA	LACERATIVA	

-1	PEÇA	COM		CORTE	LIMPO	

-	1	PEÇA		COM	GANGRENA	NA	REGIÃO	CALCÂNEA		E		DIGITAL	PLANTAR	



	
	

-	1	PEÇA			DE	SUTURA	NA	REGIÃO	TORACO-	ABDOMINAL	

-	10	PEÇAS	EM	TECIDO	EPTELIAL	

-		4	DISPOSITIVOS	VALVARES	COM	4	PRENDEDORES	DE	PLÁSTICO	

-	1	PEÇA	DE	AMPUTAÇAO	EM	MEMBRO	SUPERIOR	

-	1	PEÇA	DE	AMPUTAÇÃO	EM	MEMBRO	INFERIOR	

-	1	KIT			MÉDIO	COM	1	SONDA	FOLEY		18,	2	CATETERES	DE	PLÁSTICOS,	1	CÂNULA	
PARA	TOT	6.5,		3	SONDAS	(	INCOLOR,	BRANCA	E	VERMELHA).	

-	1	KIT	GRANDE	COM	1	LUBRIFICADOR	EM	PÓ	GENERAL	DOCTOR,	1	CÂNULA		EM	
PLÁSTICO	AMARELO	COM		2	PRENDERORES,	UMA	SERINGA	DE	5	Ml		COM	UMA	
AGULHA	22	G,	BOLSA	DE	PLÁSTICO	COM	EQUIPO	ACOPLADO,	1	SERINGA	DE	50	mL,	
1	KIT	PEQUENO	DE	SCALP+	EQUIPO+BOLSA	EM	PLÁSTICO	RÍGIDO	E	UMA	BOLSA	
COLETORA	PARA	URINA	DE	1000	Ml.	

-	1	PEÇA	FEMININA	DE	REGIÃO	GENITAL	PARA	SONDAGEM	

01	 ESCADA	COM	2	DEGRAUS	PISO	BORRACHA	PC	LM	MÓVEIS		

01	 BRAÇADEIRA	P/	INJEÇÃO	PC	HELTER	

01	 ARMÁRIO	VITRINI	

2	 LIXEIRA	

1	 CUBA	REDONDA	9CM	INOX	PC	ERWIN	GUTH	

01	 CUBA	RINOVAL	INOX	PC		FAMI	ITA	

01	 BACIA	INOX	32CM	ITA	

02	 BANDEJA	RECTANGULAR	30X	20X1,5	FORTINOX	

01cx	 SONDA	FOLEY	N16	BL	05	02	VIAS	PC	SOLIDOR		C/	10	UM	

01	 	ESTETOSCOPIO	PLANASCOPIC		ADULTO	KOLE			

02	 BRAÇO	PARA	TREINAMENTO	PUNÇÃO	ANATOMIC		C/	MANGUITO			

01	 COMADRE	PLÁSTICA	1000	ML	PC	TAYLOR		

01	 COMPADRE	PLÁSTICO	1000	ML	C/	TAMPA	PC	TAYLOR		

05	 COLETOR	DE	MATERIAL	MAT.	PERF.CORT.SETE	LITROS	PC	DESCARPAC			

05	 SONDA	NASOGRASTRICA	Nº	12	MARK	MED		



	
	

06	 COLETOR	DE	URINA	SISTEMA	FECHADO	PC	BIOBAG		

06	 TUBO	ENDOTRAQUEAL	C/B	7.5	SOLIDOR		

20	 SONDA	URETRAL	DESC	BIOSANI	Nº	10		

01	 TUBO	DE	LÁTEX	N202	NT	BIOSANI		15	METROS			

10	 EQUIPO	MICROGOTAS	RIGIDO	PC	EMBRAMED		

15	 EQUIPO	MACROGOTAS	RIGIDO	PC	EMBRAMED		

01	 EQUIPO	MULTIVIA	P.	INFUSÃO	PC	EMBRAMED	2	VIAS		

01	 ESFIGMOMANÔMETRO		MEDICAT		

04	 TERMOMETRO	PARA	GELADEIRA	MIN	MAX	PC	INCOTERMI		

20	 ATADURA	DE	CREPOM	30CM	4,5	MT		RL	NEVE		

20	 ATADURA	DE	CREPOM		10CM	4,5	MT		RL	NEVE		

02	ROLOS	 ALGODÃO	500GR	RL		SOFT	COTTON		

01	 ESPARADRAPO	2,5	X	4,5	MISNER	RL		

01	 ESPARADRAPO	10	X	4,5	MT	RL	MISNER		

01	CX	 MASCARA	CIRURGICA	TRIPLA	DESCARTÁVEL		1		CX	C/	50	UN	

1	CX	 AGULHA	HIPORDEMICA		TECNOFIO	1	CX	100	UM	

1CX	MÉDIA	 LUVA	DE	PROCEDIMENTO	TP	CX100	UN	SUPERMAX		TAM	M	

1CX	PEQUENA	 LUVA	DE	PROCEDIMENTO	TP	CX100	UN	SUPERMAX	TAM	P	

01	CX		 LAMINA	DE	BISTURI	INOX	LAMEDID		100	UM	

01	CX	 	FIO	CATGUT	CROMADO	20	AGULHADO	C	24	CX	SUM	

01	CX	 AGULHA	HIPODERMICA		DB	0,70X	25	mm		22	G	2CX	100	UN	

03	CX	 DISPOSITIVO	PARA	INCONTINENCIA	URINÁRIA		2	UN	

06	 ÓCULOS	CIRURGICO	ANT	EMBAÇANTE	JAGUAR		

05	 ÓCULOS	CIRURGICO	ANT	EMBAÇANTE	FENIX			

01	 AMBÚ	COM	MASCÁRA	ADULTO	PROTEC	EXPORT			



	
	

01	PC	 FRALDA	GERIATRICA	G	C/10	ALL	CONFORT	8	UM	

01	PAC	TAM.19	 	TOUCAS	DESCARTÁVEIS	DESCARPACK	TAM	19		100	UM	

01	PC	 COMPRESSA	DE	GAZE	C	500	9	FIOS		AMÉRICA		

02	PAC	 AVENTAL	MANGA	LONGA			30	GR	PCT	ANADONA	10	UM	

01	 ABOCATH		22	G	

01	 ABOCATH		20	G	

15	PARES	7,5	 LUVA	MUCAMBO	CIRURGICA		

10	PARES	8,0	 LUVA	MUCAMBO	CIRURGICA	

10PARES	7,0	 LUVA	MUCAMBO	CIRURGICA	

36	VERDE	 DISPOSITIVO	D	INFUSÃO	INTRA	VENOSA	(SCALP)	21	G	

30	AZUL	 DISPOSITIVO	D	INFUSÃO	INTRA	VENOSA	(SCALP)	23	G	

02	 ALMOTOLIAS	EM	PLÁSTICO	INCOLOR		

10	 DRENO	PEN	ROSE		

3	CX	 LUVAS	PARA	PROCEDIMENTO	NÃO	CIRÚRGICO		COM	100	UN	(SUPERMAX)	TAM	P	

01	 APARELHO	PARA	MEDIR	PRESSÃO	ARTERIAL	FECHO	METAL	(ANERÓIDE)	(HEIDJI)	

17	 LUVA	CIRURGICA	ESTERIALIZADA	(MUCAMBO)	(Nº	7,0)	

04	 LUVA	CIRURGICA	ESTERIALIZADA	(MUCAMBO)	(Nº	8,0)	

05	 SERINGA	DESCARTÁVEL	20ML	(PLASCALP)	

08	 SERINGA	PARA	INSULINA	DESCARTÁVEL	COM	AGULHA	1ML/CC		(INJEX)	

25	 SERINGA	PARA	INSULINA	ESTÉRIL	COM	AGULHA	1ML/CC	(INJEX)	

  

Este manual foi previamente aprovado pela Direção Geral e Coordenação do Curso 

Técnico de Enfermagem do Instituto de Educação São Gabriel da Palha- IESG. 

 

Diretor Geral do IESG 

 



	
	

Coordenação do Curso Técnico em Enfermagem 


