
  
 

 

 

Iniciação Científica Curso de Biomedicina   Relatório Final: Artigo Original 

A PROLIFERAÇÃO DE MICROORGANISMOS PROVENIENTES DE ÁREA 
LABORATORIAL EM REGIÃO ACADÊMICA: USO INCORRETO DO JALECO 
THE MICROORGANISMS PROLIFERATION FROM LABORATORY AREA IN ACADEMIC REGION: 
MISUSE OF JALECO 
Thiago Willians Pereira dos Santos1, Luciana Morais de Freitas2 

1 Aluno de Iniciação Científica do Curso de Biomedicina da Faculdade ICESP 
2 Professora Doutora do Curso de Biomedicina e Orientadora de Iniciação Científica da Faculdade ICESP e das Faculdades Integradas 
Promove de Brasília 

 
Resumo 

 O cuidado dos profissionais da área da saúde tem consequências diretas na disseminação de doenças dentro e fora do ambiente d e 

trabalho. A disseminação de doenças causadas por microrganismos pode estar relacionada, dentre outros motivos, ao mau uso de 
EPIs por profissionais da saúde, uma vez que é comum a utilização de jalecos e outros equipamentos de proteção individual fora do 
ambiente de trabalho. O presente estudo teve como objetivo avaliar o nível de contaminação de jalecos após as aulas práticas e tam-

bém avaliar o nível de conhecimento dos acadêmicos a respeito dos riscos do uso incorreto do mesmo. Foram avaliados 20 jalecos 
com coletas realizadas nos bolsos, punhos e cotovelos e semeadas em placas de ágar sangue. Foram identificados microorganismos 
em 80% dos punhos, 55% dos bolsos e 40% dos cotovelos. Dentre os microorganismos mais encontrados citam-se Staphylococcus 

aureus, Staphylococcus saprophyticus e Streptococcus pneumoniae. Os resultados obtidos através das análises microbiológicas de 

jalecos de acadêmicos após as aulas práticas mostram que estes são contaminados constantemente tornando-se um potencial veículo 
de transmissão de microorganismos patogênicos para a população em geral se utilizado em situações e locais inadequados. 
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Abstract 

 The care of health professionals has direct consequences for the spread of diseases within and outside the workplace. The spr ead of 

diseases caused by microorganisms may be related, among other reasons, misuse of PPE by healthcare professionals, since it is 
common to use lab coats and other individual protection of equipamentos outside the work environment. This study aimed to assess the 
level of contaminates tion of coats after the practical lessons and also assess the level of knowledge of students about the risks of 

incorrect use of it. There were 20 coats with collections made in his pockets, wrists and elbows and plated on blood agar plates. 
microorganisms were identified in 80% of handles, pockets 55% and 40% of cotove them. Among the microorganisms found most cit ed 
were Staphylococcus aureus, Staphylococcus saprophyticus and Streptomyces-coccus pneumoniae. The results obtained from the 

microbiological analysis of academic coats after the practical lessons show that these are contaminated constantly becoming a potential 
vehicle for the transmission of pathogenic microorganisms to the general population if used in inappropriate situations and locations. 
Keywords: bacteria; contamination; coat. 
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Introdução 

 Nos serviços de saúde recomenda-se que 
os profissionais adotem medidas de 
biossegurança, uma vez que estão mais 
suscetíveis a contrair doenças advindas de 
acidentes de trabalho, por meio de procedimentos 
que apresentam riscos. Uma medida de 
biossegurança é o uso de jaleco no ambiente 
hospitalar. A sua utilização minimiza a passagem 
de microrganismos para pacientes, como previne a 
exposição do profissional de saúde aos agentes 
infecciosos e do ambiente de trabalho (Fenalte, 
2012). 

A contaminação da pele e vestimentas 
(roupas) por respingos e por toque é praticamente 
inevitável em hospitais e ambulatórios, assim 
como em consultórios odontológicos. Estudo 
(Hambraeus,1973) demonstrou que as roupas são 
uma importante via de transmissão de infecção no 
ambiente hospitalar. Desta forma, os jalecos dos 
profissionais da área de saúde, passam a ser o 
primeiro sítio de contato em termos de 

indumentária com a pele, líquidos e secreções dos 
pacientes, tornando-se um verdadeiro fômite de 
contaminação (VENDRAME, 2015). 

O uso de jalecos constitui uma prática 
obrigatória, com a finalidade de proteção dos 
profissionais durante a realização de 
procedimentos a pacientes, que envolvam material 
biológico. No entanto, a utilização indevida de 
jalecos, como o uso fora do ambiente de trabalho, 
pode causar sérias consequências para a saúde 
pública. Cotidianamente, profissionais da área da 
saúde utilizam jalecos como item de seu vestuário, 
frequentando ambientes como refeitórios, 
cantinas, salas de aula, banheiros e bibliotecas 
(Oliveira, 2011). 

Infelizmente esse tradicional equipamento 
de proteção para profissionais da saúde e para 
quem trabalha no campo da pesquisa, cujo uso 
deveria ser dentro do seu local de trabalho como 
laboratório ou ambiente hospitalar, passa a ser 
utilizado fora desses ambientes como uma marca 
que transmite respeito e traz valor a pessoa que 



  
 

usa (AMANCIO, 2013). 
As superfícies carreiam um risco mínimo 

de transmissão direta de infecção, mas pode 
contribuir para a contaminação cruzada 
secundária por meio das mãos dos profissionais 
de saúde e de instrumentos ou produtos que 
poderão ser contaminados ao entrar em contato 
com essas superfícies e posteriormente, 
contaminar os pacientes ou outras superfícies 
(CESÁRIO; LIRA; HINRICHSEN, 2010). 

Bactérias multirresistentes que podem 
provocar doenças como faringite, otites, 
pneumonia, tuberculose, são carregadas para 
lugares públicos e retornam das ruas para 
consultórios médicos, odontológicos, enfermarias 
e salas de cirurgia nos jalecos dos mais diversos 
profissionais da saúde (AMANCIO, 2013). 
Portanto, a presença de sujidade, principalmente 
matéria orgânica de origem humana, pode servir 
como substrato para a proliferação de 
microrganismos ou favorecer a presença de 
vetores, com a possibilidade de transportar 
passivamente esses agentes (CESÁRIO; LIRA; 
HINRICHSEN, 2010). 

Staphylococcus aureus resistente à 
meticilina (MRSA, methicillin-resistant 
Staphylococcus aureus) e Enterococos resistente 
à vancomicina (VRE, vancomycin-resistant 
enterococci) são capazes de sobreviver dias ou 
até semanas nas superfícies de ambientes de 
serviços de saúde (Pinheiro, 2013). 

Os profissionais de laboratórios clínicos, 
além de estarem expostos aos riscos 
ocupacionais: ergonômicos, físicos e químicos, 
trabalham com agentes infecciosos e com 
materiais potencialmente contaminados, que são 
os riscos biológicos. Esses profissionais devem 
ser conscientizados sobre os riscos potenciais, e 
treinados a estarem aptos para exercerem as 
técnicas e práticas necessárias para o manuseio 
seguro dos materiais e fluidos biológicos.  (DIAS, 
2013)  

Os profissionais da área de saúde estão 
expostos às contaminações e/ou transmissões de 
doenças em decorrência de contatos manuais 
inadequados diretos ou indiretos de aerossóis, 
gotículas e perdigotos, os quais são gerados 
durante o exercício da profissão. A carência do 
zelo na prevenção dos contágios é uma evidência 
patente para a maioria dos profissionais que agem 
por desconhecimento ou negligência, com o uso 
inadequado dos Equipamentos de Proteção 
Individual (EPI) nos seus ambientes de trabalho.  
(NESI; BITU FILHO; LIMA, 2005) 

Existem vários micro-organismos, como 
vírus e bactérias, que compartilham do mesmo 
ambiente que nós seres humanos há, porém, 
aqueles que somente são encontrados em áreas 
especificam, como laboratórios e hospitais, devido 
ao seu ciclo de vida uma vez que necessitam de 
certas particularidades para a sua sobrevivência 
desenvolvimento. 

 Embora se conheçam as boas práticas 
para o combate e controle de infecções e doenças, 
existem ainda diversas atitudes erradas praticadas 
por profissionais e estudantes da área de saúde 
que acabam por colaborar para a disseminação 
desses micro-organismos. Este estudo pretende 
demonstrar os riscos que a simples utilização de 
um EPI tão importante como o jaleco, fora da área 
laboratorial, acaba por colaborar para essa 
disseminação. 
 

Materiais e Métodos 

A presente pesquisa trata-se de um estudo 
quantitativo e descritivo, no qual foram avaliados a 
contaminação microbiológica presente em jalecos 
antes e após a utilização em práticas laboratoriais 
durante as aulas das disciplinas de anatomia e 
microbiologia dos cursos da área de saúde da 
Faculdade ICESP. 

Todos os sujeitos que participaram da 
pesquisa assinaram o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido e após receberem explicações 
quanto aos objetivos da pesquisa, liberdade de 
desistirem a qualquer momento da sua 
participação na pesquisa e ausência de ônus 
financeiro. Foi informado também aos 
participantes da pesquisa a respeito dos 
benefícios oriundos da pesquisa e também dos 
riscos envolvidos. Para prevenir uma 
contaminação exagerada por falta de higienização, 
foram adquiridos jalecos de diferentes tamanhos 
que foram higienizados e colocados em sacos 
plásticos lacrados antes de serem entregues aos 
estudantes. No primeiro momento da pesquisa 
foram coletadas as amostras dos jalecos 
higienizados para garantir ausência de 
microorganismos nas regiões dos bolsos frontais, 
punhos e cotovelos com a ajuda de um swab 
umedecido em solução salina estéril e semeados 
em placa de petri com ágar sangue. Logo após a 
coleta as placas foram devidamente identificadas 
com as iniciais referentes a cada região de coleta 
e encubadas em estufa por um período de 24 a 48 
horas para crescimento bacteriano. 

Após a utilização dos jalecos durante 
práticas nos laboratórios, os mesmos foram 
recolhidos para nova coleta, identificação e 
incubação das amostras seguindo a mesma 
metodologia para as amostras iniciais. Para a 
análise dos microorganismos presentes nas 
vestimentas, nos dois momentos de coleta foram 
utilizadas as mesmas técnicas e as análises foram 
realizadas no Laboratório de Microbiologia da 
Faculdade ICESP. Sendo evidenciado a existência 
e crescimento de microrganismos nas placas de 
petri, foram utilizados então os meios de cultura e 
provas bioquímicas para determinar o gênero e 
espécie dos Gram(+) e Gram(-). 
 

 



  
 

Resultados 

Após as análises observou-se que 80% dos 
punhos, 55% dos bolsos e 40% dos cotovelos dos 
jalecos continham um ou mais microorganismos. 
Dentre esses foram identificadas colônias de 
Staphylococcus aureus, Staphylococcus 
saprophyticus e Streptococcus pneumoniae.  

Foram realizadas as provas de catalase 
(peróxido de hidrogênio) e coagulase (plasma de 
coelho) para a identificação e diferenciação entre 
Staphylococcus spp. e Streptococcus spp. 

A colônia sugestiva de Staphylococcus que 
apresentou catalase positiva e coagulase negativa 
foi submetida a prova da Novobiocina para a 
diferenciação entre S.Epidermidis e 
S.Saprophyticus. 

A colônia que apresentou catalase negativa, 
sugestiva para Streptococcus, foi submetida a 
prova da optoquina para a diferenciação entre 
S.Viridans e S.Pneumoniae. 

Foi realizado coloração de gram para uma 
melhor visualização quanto a morfologia 
bacteriana das colônias. 
 Conforme observa-se na descrição dos 
resultados, a maioria dos jalecos continham 
contaminação por microorganismos, o que faz 
desse equipamento de proteção individual um 
importante veículo de contaminação de ambientes 
e pessoas. Observou-se também que a maioria 
dos microorganismos encontrados são 
considerados patogênicos para seres humanos. 
 

Discussão 

Segundo Carvalho et.al; (2009), o jaleco é 
usado como barreira primária contra contaminação 
e seu uso tornou-se obrigatório com o objetivo de 
proteger o profissional durante a realização de 
procedimentos clínicos e práticas que contenham 
algum risco de contaminação sendo sua utilização 

restrita ao local de trabalho por se tratar de uma 
vestimenta constantemente povoada por 
microorganismos muitas vezes patogênicos. 

A utilização do jaleco em ambiente 
acadêmico frequentemente ultrapassa os limites 
dos laboratórios e os acadêmicos acabam por 
transitar vestidos com o mesmo por diversos 
setores das faculdades inclusive aqueles 
destinados à alimentação como lanchonetes e 
restaurantes. 

De acordo com Ijeoma (2009), a utilização 
de jalecos em locais comuns à população como 
restaurantes, bares e lanchonetes tem se tornado 
cada vez mais comum e essa prática pode ser um 
provável meio de contaminação e disseminação 
de microorganismos na comunidade. 

 

Conclusão: 

Conclui-se que se usado de forma correta, 
o jaleco é uma importante barreira para evitar a 
contaminação de vestimentas e também de partes 
do corpo humano do pesquisador ou aluno, mas 
se usada em locais fora do ambiente de 
laboratório, representa uma grande ameaça à 
saúde da comunidade acadêmica em geral por se 
tratar de uma fonte de contaminação e 
disseminação de organismos patogênicos. Nesse 
contexto faz-se necessário a implementação de 
medidas de conscientização da comunidade 
acadêmica através de campanhas de utilização 
correta do jaleco. 
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