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Instruções para as aulas práticas – Discentes 

 
 Assistir ao vídeo explicativo contendo orientações gerais do ICB no link https://youtu.be/hPIJiMyUzqQ. 

 O acesso à Anatomia será pela escadaria ao lado da cantina do ICB (descer para o térreo). 

 Os alunos deverão entrar em ordem, sem aglomerações, seguindo as sinalizações: 

Anatômicos 1 e 2: entrada pelo lado esquerdo do portão principal. 

Anatômicos 3 e 4: entrada pelo lado direito do portão principal. 

Anatômicos 5 e 6: entrada pela porta do Anatômico ¨6. 

OBS: Verificar a turma e o anatômico na sua matrícula.  

 É OBRIGATÓRIO o uso de jaleco, calça comprida (ou outro traje até os tornozelos), sapatos fechados e 

cabelos presos. É recomendado o uso de luvas para manuseio das peças. 

  É OBRIGATÓRIO o uso adequado de máscara cirúrgica ou N95 durante toda a permanência nas 

dependências dos anatômicos e do ICB. A máscara deve cobrir o nariz e a boca e estar bem vedada. 

 Na entrada de cada anatômico haverá um borrifador de álcool 70% para higienização das mãos. 

 Ao entrarem nos anatômicos, os alunos devem se sentar nos bancos já disponíveis nas mesas e mantê-los nas 

posições já estabelecidas. Não juntar bancos em torno de uma mesa.  

 Bolsas e mochilas devem ser deixadas nas bancadas superiores. Sobre as mesas devem ficar apenas o atlas 

anatômico e o roteiro de prática.  

 É recomendado trazer o mínimo de objetos para as aulas práticas. 

 Evite manusear o aparelho celular no interior dos anatômicos. 

 É proibido alimentar-se dentro dos anatômicos. 

 Evite utilizar os bebedouros do ICB. Em caso de necessidade, utilize uma garrafa individual para recolher água. 

É proibido beber água diretamente dos bebedouros.  

 O professor e os monitores, devidamente equipados com EPIs, se aproximarão dos alunos para 

demonstrações e explicações. 

 Ao final da aula, higienize novamente as mãos com álcool 70% ou lave- as com água e sabão nas pias na 

parte anterior dos anatômicos. 

 Evite permanecer nas dependências do ICB e aglomerar nos corredores, banheiros e áreas comuns. 

 Abraços, apertos de mão e demais gestos que impliquem em contato físico estão proibidos. 

 Em caso de dúvidas em qualquer procedimento, solicite orientação do professor. 

 A ajuda de todos é fundamental para mantermos os protocolos de biossegurança. 

Bem-vindos à Anatomia! Bom retorno às aulas práticas para todos! 

https://youtu.be/hPIJiMyUzqQ

