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1 RESUMO 

 

O presente estudo é de origem transversal e visa analisar, 

microbiologicamente, os jalecos dos profissionais de enfermagem, avaliando as 

consequências ou complicações desta disseminação para pacientes e profissionais. 

As regiões a serem analisadas são o bolso e punho, por serem regiões onde os 

profissionais frequentemente tocam as mãos, muitas vezes não higienizadas 

corretamente, manipulam equipamentos de bolso e tocam superfícies hospitalares. 

Espera-se comprovar a presença de microrganismos nos jalecos dos 

profissionais de enfermagem, relacionado com o uso inadequado da vestimenta, 

evidenciando a colaboração dos profissionais na disseminação de infecções 

hospitalares. 

 

2 INTRODUÇÃO 

 

A disseminação de microrganismos através dos jalecos dos profissionais da 

saúde é um tema pouco estudado no Brasil, embora seja de grande relevância. A 

equipe de enfermagem, por estar em contato direto com o paciente, apresenta maior 

risco de contaminação de seu jaleco (SILVA, 2011).  

O uso do jaleco em locais públicos como lanchonetes, restaurantes, ônibus, 

bares e arredores das instituições de saúde é uma cena cada vez mais comum 

(OLIVEIRA, DAMASCENO, RIBEIRO, 2009; UNEKE, IJEOMA, 2010 apud SILVA, 

2011). 

De acordo com a lei nº 14.466, de 8 de junho de 2011, aplicada a todo o 

território do Estado de São Paulo, o uso de equipamentos de proteção individual 

pelos profissionais da saúde, tais como jaleco e aventais, é proibido fora do 

ambiente de trabalho estando o infrator sujeito ao pagamento de multa, que em 

casos de reincidência dobrará seu valor, cabendo a fiscalização do cumprimento da 

lei aos órgãos estaduais de Vigilância Sanitária (SÃO PAULO, 2011). 

A falta de normas específicas ao uso e manuseio correto do jaleco e o 

desconhecimento dos microrganismos quanto ao seu perfil epidemiológico 

colaboram para a escassez de estudos referente à temática (SILVA, 2011). 

Portanto, o presente projeto levanta a questão de como os profissionais da 

saúde estão incluídos na disseminação das infecções hospitalares, analisando o 
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comportamento destes profissionais, o uso incorreto de sua vestimenta de trabalho, 

quais microrganismos são carregados através dos jalecos e qual a patogênicidade 

para profissionais e pacientes. 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Analisar a incidência de microrganismos nos jalecos dos profissionais da 

equipe de enfermagem, que incluem enfermeiros, técnicos e auxiliares, que 

trabalham em serviços de saúde na região do ABC Paulista. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar os principais microrganismos transportados através do jaleco dos 

profissionais de enfermagem, nas regiões do bolso e punho; 

 Fazer o levantamento dos locais onde os profissionais de enfermagem 

utilizam os jalecos dentro e fora do ambiente de trabalho; 

 Elencar as principais complicações que estes microrganismos poderão causar 

aos pacientes e aos profissionais da saúde. 

 

4 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

Trata-se de um estudo transversal que será realizado na região do ABC 

Paulista, com a equipe de enfermagem de um estabelecimento de saúde que preste 

cuidados diretos ao paciente.  

A primeira etapa será a coleta de amostras microbiológicas da região do bolso 

e punho através da técnica de swabs. A área do jaleco será delimitada por um molde 

de 4 cm2, rolando o swab estéril em movimentos circulares na área delimitada. 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 da Universidade Anhanguera de São Paulo (UNIAN) – unidade Santo 

André. 
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As amostras serão colocadas em tubos de ensaio, previamente refrigerados, 

com os caldos de enriquecimento BHI e TSB, sendo incubadas a 35ºC por 24 a 48 

horas, para crescimento das amostras (ANVISA, 2013b). 

Após o enriquecimento, coletar material dos tubos com o auxílio de uma alça 

bacteriológica e espalhar o material por toda a superfície do ágar disposto nas 

placas de Petri, em movimentos estriados (ANVISA, 2013a). Os meios utilizados 

serão: Ágar Manitol, Ágar MacConkey, Ágar Mycosel, Ágar Cled, Ágar SS e EPM 

Mili. Durante este período, 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. 

A técnica utilizada para a análise das amostras será a Técnica de Semeadura 

Quantitativa que se baseia na semeadura de um volume e contagem do número de 

Unidades Formadoras de Colônia (UFC) (ANVISA, 2013a). 

Para a análise dos dados obtidos, será criado um banco de dados em planilha 

Excel, e os dados serão tabulados com a ajuda do software IBM SPSS, versão 20.0.  

O presente projeto respeitará todos os aspectos éticos referentes à pesquisa 

com seres humanos. Será apresentado aos candidatos o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (TCLE), cumprindo o que é determinado pela Resolução 466, de 

12 de dezembro de 2012. 

 

5 RESULTADOS ESPERADOS 

 

Espera-se que a pesquisa consiga comprovar a presença de microrganismos 

nos jalecos dos profissionais de saúde, correlacionar a utilização do jaleco em locais 

inadequados, onde não há a prestação de cuidados diretos aos pacientes e as 

consequências deste uso na transmissão de patógenos para outros profissionais e 

pacientes, conforme aponta a literatura existente sobre o assunto. 

 

 

 

 

 



4 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL a. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Microbiologia clínica 
para o controle de infecção relacionada à assistência à saúde. Procedimentos 
laboratoriais: da requisição do exame à análise microbiológica e laudo final. 
Brasília: Anvisa, 2013. p. 95. Disponível em: 
<http://portal.anvisa.gov.br/wps/wcm/connect/270570804e2571fcb07bb3c09d49251b
/M%C3%B3dulo+4+%E2%80%93+Procedimentos+laboratoriais+da+requisi%C3%A
7%C3%A3o+do+exame+%C3%A0+an%C3%A1lise+microbiol%C3%B3gica+e+laud
o+final.pdf?MOD=AJPERES>. Acesso em: 01 jun. 2014. 
 
BRASIL b. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Microbiologia clínica 
para o controle de infecção relacionada à assistência à saúde. Tecnologias em 
serviços de saúde: descrição dos meios de cultura empregados nos exames 
microbiológicos. Brasília: Anvisa, 2013. p. 95. Disponível em: < 
http://portal.anvisa.gov.br/wps/portal/anvisa/anvisa/home/servicosdesaude/!ut/p/c4/0
4_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hnd0cPE3MfAwN3f1dLA0__IEvLUE9DYwN3
Q_2CbEdFAE_6R7k!/?1dmy&urile=wcm%3Apath%3A/anvisa+portal/anvisa/inicio/se
rvicos+de+saude/publicacao+servicos+de+saude/manual+de+microbiologia+clinica+
para+o+controle+de+infeccao+relacionada+a+assistencia+a+saude>. Acesso em: 
01 jun. 2014. 
 
BRASIL. Conselho Nacional de Saúde (CNS). Resolução nº 466, de 12 de dezembro 
de 2012. Regulamenta diretrizes e normas de pesquisas envolvendo seres 
humanos. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 13 jun. 
2013. Disponível em: < http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf>. 
Acesso em: 16 mai. 2014.   
 
SÃO PAULO (Estado). Lei nº 14.466, de 8 de junho de 2011. Proíbe o uso, por 
profissionais da saúde, de equipamentos de proteção individual fora do ambiente de 
trabalho. Diário Oficial do Estado de São Paulo, São Paulo, 9 jun. 2011. 
Disponível em: <http://governo-sp.jusbrasil.com.br/legislacao/1027968/lei-14466-
11>. Acesso em: 11 mar. 2014.  
 
SILVA, Marlene das Dores Medeiros. Caracterização epidemiológica dos 
microrganismos presentes em jalecos dos profissionais de saúde de um 
hospital geral. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 
2011. 102 f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-graduação, Escola de 
Enfermagem, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011. 
Disponível em: 
<http://www.bibliotecadigital.ufmg.br/dspace/bitstream/handle/1843/GCPA-
8R2FLJ/marlene_das_dores_medeiros_silva.pdf?sequence=1>. Acesso em: 03 mar. 
2014. 


