
 
 

Laboratórios de habilidades (Obrigatório para cursos da área de saúde, 
desde que contemplem no PPC. NSA para os demais cursos) 

 
Com o intuito de garantir boas práticas profissionais dentro dos padrões 

técnicos e em obediência às condutas e posturas técnicas a medicina moderna 

tem utilizado elementos de simulação no processo de aprendizagem, facilitando 

em cenário laboratorial as possíveis situações simuladas que reflitam uma 

aproximação da realidade.  

O Laboratório de Habilidades e Simulação (LHS) oferece garantias para 

um aprendizado ético e seguro, sem risco de danos ao paciente e com a 

possibilidade de repetições de procedimentos para esclarecer dúvidas do 

estudante. A proposta é acrescentar ferramentas ao ensino tradicional, sem a 

pretensão de descartar os ganhos obtidos nos contatos interpessoais, com a 

realidade. 

Os diversos manequins de simulação vital em escala humana, desde 

bebês até adultos, além de outras opções complementares em simulação, estão 

disponíveis para estudantes e profissionais de saúde onde, com supervisão de 

equipe Multidisciplinar composta por docentes qualificados para as finalidades 

propostas. Todos com larga experiência em prática de urgência e emergência e 

em atividades de simulação.  

Toda a infraestrutura do Laboratório de Habilidades e Simulação está 

descrita em Relatório próprio disponível no LHS. 

 

 

LABORATÓRIO DE HABILIDADES E SIMULAÇÃO – LHS – 320m2 

Quantidade Equipamento Código 

01 
Manequim adulto para treino de RCP, com dispositivo de 
armazenamento de dados e impressora (Anatomic) 

TGD - 4005 

01 Manequim bissexual adulto com órgãos internos (Anatomic) TZJ - 0502 

01 
Torso adulto para treino de RCP com dispositivo para correção de 
técnicas (Anatomic) 

TGD – 
4005.A 

01 
Treinador para gestão de vias aéreas: IOT >> traqueostomia, 
drenagem de tórax e ausculta pulmonar (Simon Airway) 

S315.100 

02 
(*) Membro superior para punção periférica e coleta de sangue 
(Form Vida) 

****** 

01 
Simulador de maternidade avançado para Manobra de Leopoldo, 
medidas pélvicas externas, monitoramento do BCF, medidas 
abdominais e cuidados com as mamas 

LM 043 



 
 

LABORATÓRIO DE HABILIDADES E SIMULAÇÃO – LHS – 320m2 

Quantidade Equipamento Código 

01 
Simulador obstétrico para prática do parto vaginal normal e medidas 
específicas nos casos de apresentação cefálica ou de nádegas 

W44525 

03 Simulador de sutura de episiotomia LF01038U 
01 Simulador para avaliação de fundo uterino 375-22501 
01 Simulador de massagem das mamas e tratamento de lactação LM 024 
01 Simulador de exame de mamas LM 018 
01 Manequim ginecológico EVA – 1900 LM 050 

01 
Pélvis feminina para prática de medidas diagnósticas ginecológicas 
através de palpação e exame com espéculo 

W44535 

01 Cabeça para intubação orotraqueal infantil W19008 

01 
Manequim completo para reanimação de RN, inclusive acesso 
umbilical 

W44143 

01 Manequim RCP Júnior corpo inteiro 18001001 
01 Simulador pediátrico para intubação orotraqueal 255-00001 

01 
Simulador bebê avançado para IOT, ausculta cardíaca, pulmonar e 
intestinal com controle remoto 

LF01201U 

01 
Manequim bebê baby anne para treinamento de RCP e 
desobstrução de vias aéreas 

050000 

01 Manequim Little Júnior dorso para RCP 18002001 

01 
Simulador pediátrico de diagnóstico, procedimentos e exame de 
ouvidos 

LF 01090U 

01 Manequim neonatal com deslocamento do quadril baby hippy 375 - 35001 
01 Braço pediátrico para treinamento múltiplo de acesso venoso 375 - 70001 
01 Braço pediátrico para punção arterial radial baby arty 375 - 32001 
01 Simulador neonatal para punção lombar baby stap 375 - 34001 
01 Manequim para acesso venoso completo pediátrico Elisa Picc 42B 
01 Cabeça neonatal para acesso venoso baby Ivy 375 - 30001 
01 Manequim bebê bissexual com órgãos internos 51B 
01 Simulador bebê prematuro aproximadamente 24 semanas LM062B 
01 Simulador bebê prematuro aproximadamente 30 semanas LM062A 
01 Cabeça de intubação para treinamento de suporte avançado 25000033 
01 Manequim adulto bissexual com órgãos interno 52A 

02 
Bolsa para ventilação manual com máscara e reservatório adulto 
(Ambu) 

 

01 
Bolsa para ventilação manual com máscara e reservatório infantil 
(Ambu) 

 

01 Laringoscópio  
05 Lâmina reta para laringoscópio  
04 Lâmina curva para laringoscópio  
01 Incubadora para RN  
01 Negatoscópio  
02 Biombos  
01 Maca ginecológica com cadeira  
01 Cama hospitalar  
01 Aparelho de ultrassonografia  
01 Cânula metálica de traqueostomia 7620 

02 
Simulador para treino de intubação adulto com dispositivo de 
controle 

TGD - 4007 

01 
Simulador de treino de RCP com ECG e dispositivo de intubação 
com simulador de DEA 

TGD – 
4075.A 

01 Prancha longa em polietileno com três cintos 1094 
01 Colete imobilizador dorsal (KED) adulto 1123 
01 Kit multisplint 20000 



 
 

Funcionários dos Laboratórios de Habilidades e Simulação 

Matrícula 
Nome do 

Funcionário 
Função 

Formação 
(titulação) 

Experiência 
Profissional 

CH Semanal 

20039/8 
Carmen Cardilo 

Lima 
Enfermeira Enfermagem 7 meses  30 h 

15027/4 
Whalas Mendonça 

da Silva 
Enfermeiro  Enfermagem 7 anos  30 h 

19099/8 
Ana Elisa Menezes 

Barbosa 
Auxiliar 

administrativo 
Ensino Médio 1 ano 44 h 

18019/9 
Lara Goulart 

Ramos 
Auxiliar 

administrativo 
Superior 

incompleto 
3 anos 44 h 

19040/6 
Tatiana Alves 

Cardoso 
Auxiliar 

administrativo 
Ensino Médio 2 anos 44 h 

 
 

 

 


