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RESUMO 

 

Estamos vivendo um momento crítico de saúde pública mundial no que diz respeito às infecções 
relacionadas à assistência à saúde, com a propagação de microrganismos multirresistentes. A 
disseminação de infecções hospitalares relacionadas a microrganismos resistentes aumentou em todo o 
mundo e estão frequentemente relacionadas à contaminação cruzada. A via mais comum de transferência 
de microrganismos em um ambiente hospitalar ocorre em geral, por meio da transmissão pelo contato das 
mãos dos profissionais da saúde com os pacientes e pelo contato direto dos pacientes com material ou 
ambiente contaminado. É significativo o número de funcionários da área da saúde que não trocam o jaleco 
ao se deslocarem de uma instituição a outra, ou entre um setor e outro do hospital. Tal fato é preocupante, 
uma vez que indica o desconhecimento ou a negligência desses profissionais diante da contaminação dos 
jalecos e do potencial do mesmo como veículo de transmissão de patógenos. Vale salientar que muitas 
vezes no ambiente hospitalar os pacientes apresentam-se geralmente mais suscetíveis, com imunidade 
baixa, sendo mais susceptíveis a infecções. Neste contexto, cabe ressaltar que a presença de bactérias é 
comum em superfícies inanimadas como os jalecos. O presente trabalho tem como finalidade a determinar 
a prevalência e a identificar os microrganismos presentes em punhos de jalecos de profissionais da saúde 
em um hospital do município de Ponta Grossa. Serão realizadas técnicas para identificação de bactérias e 
fungos, onde espera-se identificar possíveis microrganismo presentes nos jalecos e elaborar medidas de 
biossegurança para o uso correto de jalecos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Contaminação; Equipe de saúde; Infecção Hospitalar; Vestuário.  

 

1           INTRODUÇÃO 

 

   Atualmente nota-se que o termo “infecções hospitalares”, vem sendo 
substituído por Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (IRAS), que são aquelas 
adquiridas ao realizar cuidados à saúde em qualquer ambiente, visto que as infecções 
não são adquiridas apenas em unidades hospitalares (PADOVEZE; FORTALEZA, 2014). 

Os micróbios, também chamados de microrganismos, são seres vivos minúsculos 
que são, em geral, individualmente muito pequenos para serem visualizados a olho nu. O 
grupo inclui bactérias, fungos (leveduras e bolores), protozoários e algas microscópicas. 
Também inclui os vírus, entidades acelulares muitas vezes consideradas como o limite 
entre o vivo e o não vivo. (TORTORA, FUNKE E CASE, 2017, p. 2) 
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Durante a permanência dos pacientes no hospital, pode haver o contato com 
alguns microrganismos presentes no local, podendo haver uma infecção, esta é a 
chamada infecção hospitalar. As infecções podem ser caracterizadas como não 
preveníveis, ou seja, aquelas que ocorrem mesmo com a realização de técnicas 
adequadas e como preveníveis, aquelas que poderiam ser impedidas se houvesse um 
cuidado maior, referente ao uso de técnicas e materiais utilizados nos procedimentos, 
como por exemplo, o jaleco. 

 Essas infecções são consideradas como um importante problema de saúde 
pública, pois comprometem a segurança e qualidade assistencial dos pacientes em 
ambientes hospitalares, colocando os mesmos em riscos de adquirir infecção cruzada, 
dessa forma, aumentam as taxas de morbidade e os custos hospitalares, além de 
estender a permanência hospitalar (OLIVEIRA; SILVA; GARBACCIO, 2012). 

 A infecção cruzada pode ocorrer através da transmissão de microrganismos, 
onde se tem o contato direto entre indivíduos ou quando indiretamente são disseminados 
em utensílios, equipamentos de segurança, bancadas, podendo ser levado a vários 
ambientes, não necessariamente hospitalares (ALMEIDA, et al, 2015). 

 O uso de equipamentos de proteção individual (EPI) em unidades de saúde 
é necessário, sendo utilizados como uma barreira protetora, possibilitando uma redução 
do contato entre indivíduos, com matérias orgânicas, materiais contaminados, evitando 
possíveis contaminações (MANCINI, et al, 2008).   

          Uma forma de barreira de proteção na prevenção de contaminação por 
agentes infecciosos é a utilização de jalecos em procedimentos de atividades 
hospitalares. Apesar de ser um EPI material de uso exclusivamente em instituições de 
saúde, existe uma deficiência de cuidados dos profissionais de saúde, que trafegam por 
corredores, enfermarias, refeitórios, em lugares públicos como restaurantes, bares, 
lanchonetes, ônibus (CARDOSO, et al, 2010).   

 Caso utilizado de maneira inadequada o jaleco pode se tornar um grande 
reservatório para microrganismos, principalmente às regiões do punho e bolso, e assim 
serem disseminados entre os pacientes e profissionais da saúde (SCHEIDT, et al, 2015). 

 

2         MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A pesquisa será realizada em um hospital de grande porte da cidade de Ponta 
Grossa – Paraná. A coleta de dados será iniciada após o parecer favorável do comitê de 
ética e pesquisa. 

Os funcionários de um hospital universitário da cidade de Ponta Grossa serão 
abordados e convidados a participar voluntariamente da pesquisa. Serão informados 
sobre o objetivo do presente trabalho e logo após será entregue o Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido. Será solicitado também o preenchimento de um 
questionário. Serão incluídos na pesquisa funcionários que trabalham no hospital e 
utilizam jaleco como parte do uniforme. E serão excluídos da pesquisa funcionários com 
idade inferior a 18 anos, e profissionais que não utilizam jaleco/e ou utilizam jaleco 
descartável. 

Será realizada a coleta de amostras microbiológicas da região do punho dos 
jalecos, com auxílio de swabs umedecidos em NaCl 0,9%. Serão analisadas 30 amostras 
coletadas de punhos dos jalecos de funcionários do hospital. A área do jaleco será 
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delimitada por um molde de 4 cm2, passará o swab estéril em movimentos circulares 
nessa área. Os swabs serão transferidos para tubos em meio de transporte Stuart. As 
amostras serão armazenadas e transportadas em caixas térmicas até o laboratório de 
microbiologia das Faculdades Ponta Grossa. As amostras serão colocadas em tubos com 
os caldos de enriquecimento BHI e TSB, sendo incubadas a 35ºC por 24 a 48 horas, para 
crescimento das amostras. 

Após o enriquecimento, com auxílio alça bacteriológica o material dos tubos será 
coletado, e posteriormente semeado por toda a superfície do ágar contido nas placas de 
petri. A técnica de semeadura quantitativa que se baseia na semeadura de um volume e 
contagem do número de Unidades Formadoras de Colônia. Os meios utilizados serão 
Agar Sangue, Agar Chocolate, Agar MacConkey, Agar Batata. As amostras 
permanecerão em estufa, de acordo com a temperatura indicada. Todas as amostras 
estarão identificadas com o meio de cultura e data de inoculação. Com as colônias 
formadas será realizada a técnica de coloração de Gram, para confirmação morfológica e 
tintorial das bactérias.  

As bactérias que apresentarem crescimento no Agar MacConkey (meio seletivo 
para bactérias gram negativas) procederão à identificação através do Kit para 
enterobacterias (mini-kit).  

Agar batata é um meio pobre em nutrientes que será utilizado para identificação da 
presença de fungos e leveduras. Os bolores e leveduras são microrganismos capazes de 
se desenvolverem em produtos com baixa atividade de água e ácidos, pH entre 2,0 e 8,5. 
A maioria se origina do solo, água, ar e em matérias orgânicas em decomposição. A 
presença de bolores e leveduras indica a falta de cuidados com as condições higiênicas 
de equipamentos, estocagem e matéria-prima. As amostras após semeadas serão 
cultivadas em 37ºC por 5 dias e posterior identificação.  

A análise dos dados será realizada através de estatística descritiva. E após analise 
descritiva os dados serão expressos na forma quantitativa e qualitativa.  

A divulgação será realizada através de artigo e apresentação de banner em 
congressos. 

 

3             RESULTADOS ESPERADOS 

 

Com o desenvolvimento espera-se identificar se os profissionais estão utilizando de 
maneira correta o jaleco; ainda identificar o jaleco como um potencial de transmissão de 
patógeno no ambiente hospitalar e identificar os principais microrganismos presentes nos 
jalecos dos profissionais que atuam no hospital. 

 

4            CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O jaleco é um veículo com grande potencial de transmissão de 
microrganismos, seu uso inadequado além de ocasionar risco aos profissionais e a seus 
pacientes, pode gerar riscos para a família dos envolvidos e a comunidade. 

Nos serviços de saúde recomenda-se que os profissionais adotem medidas de 
biossegurança, uma vez que estão mais suscetíveis a contrair doenças advindas de 
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acidentes de trabalho, por meio de procedimentos que apresentam riscos. Uma medida 
de biossegurança é o uso obrigatório de jaleco no ambiente hospitalar (FERREIRA e 
NUNES, 2015).  

Almeja-se que os profissionais da saúde de um hospital público do município de 
Ponta Grossa, Paraná estejam fazendo o uso correto do seu jaleco, fazendo assim, que o 
mesmo não seja um veículo de infecções dentro do hospital. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, A. C. P. D., SOUZA JUNIOR, R. L., OLIVEIRA JÚNIOR, S. D., RIBEIRO, T. A. 
V., NOGUEIRA, D. A. E CHAVASCO, J. K. Estudo sobre a contaminação de jaleco por 
staphylococcus como subsidio para o conhecimento das infecções cruzadas. 
Revista da Universidade Vale do Rio Verde. Três Corações, v.13, n.2, p. 152-161, 2015.  

 

CARDOSO, A.A.; ABUD, E.C.; VIEIRA, P.M.; LACERDA, P.F. Avaliação das condições 
higiênico-sanitárias de jalecos e mãos de profissionais da saúde, usuários de uma 
unidade de alimentação e nutrição hospitalar. Revista Higiene Alimentar. Rio de 
Janeiro, v. 24, n. 180/181, p. 43-47, 2010.  

 

MANCINI, P.; TEIXEIRA, L.C.; RESENDE, L.M.; GOMES, A.M.; VICENTE, L.C.C.; 
OLIVEIRA, P.M.O. Medidas de biossegurança em audiologia. Revista CEFAC, v. 10, n. 
4, p. 603-610, 2008 

 

OLIVEIRA, A.; SILVA, M.; GARBACCIO, J. Vestuário de profissionais de saúde como 
potenciais reservatórios de microrganismos: uma revisão integrativa. Texto contexto 
– enferm, v. 21, n. 3, p. 684-691, 2012. 

 

PADOVEZE, M.; FORTALEZA, C. Infecções relacionadas à assistência à saúde: 
desafios para a saúde pública no Brasil. Revista de Saúde Pública, v. 48, n. 6, p. 995-
1001, 2014.  

 

SCHEIDT, K.L.S.; RIBEIRO, R.L.; ARAÚJO, A.R.V.F.; CHAGAS, G.M.S.; CARNEIRO, 
M.S.; CANUTO, R.; CORBELLI, C.C.O. Práticas de utilização e perfil de contaminação 
microbiológica de jalecos em escola médica. Revista - Medicina (Ribeirão Preto), v.48, 
n.5, p. 467-77, 2015. 

 

 

TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L. Microbiologia. 12° ed. 
Porto Alegre: Artmed, 2012. 


