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Prezados discentes 

Tendo em vista a preocupação com aspectos de biossegurança, a plenitude da saúde de cada 

um dos integrantes deste curso e ainda considerando a excelência no processo de formação dos 

futuros profissionais, segue abaixo as orientações para confecção dos jalecos para uso em aulas 

práticas. Em anexo, segue uma orientação ilustrativa. 

 
- Confecção: algodão ou material sintético; 

- Cor: branca; 

- Design: sem babados, bicos ou qualquer outro acabamento que o torne propício à aderência de 

material orgânico e, consequentemente, micro-organismos; Deve ser confeccionado com mangas 

longas e possuir elástico nas extremidades, mantendo-o ocluído. Não deve possuir aberturas laterais 

que permitam o acesso à roupa do corpo e deve ter colarinho do tipo “gola de padre”. 

- Comprimento: é ideal que o jaleco atinja a altura dos joelhos; 

- Fecho: pode-se optar por utilizar botões ou fita velcro. 
 
 

Observação: Como padrão institucional, recomenda-se bordar o símbolo do curso e o nome do aluno 

no bolso esquerdo do jaleco e o símbolo da instituição na manga direita do referido EPI. 

 

ATENÇÃO 

- Não será permitida a participação em aulas práticas com jalecos fora do padrão ou com qualquer 
outra conformação de padronização; 

- A padronização é formada pela, roupa branca com sapato fechado e o jaleco padronizado; 

- A troca deste equipamento de proteção individual (EPI) deve ser feita diariamente OU sempre que 

for contaminado por fluidos biológicos; 

- Não circule nas dependências externas às clínicas, laboratórios e consultórios com o jaleco; 

- Remova o jaleco sempre que sair das clínicas, laboratórios e consultórios; 

- Este EPI deve ser transportado em sacos impermeáveis e lavado separadamente das roupas de uso 

pessoal. 

Contamos com a compreensão e colaboração de cada um. 
 

João Pessoa, 16 de Dezembro de 2019 
 

Atenciosamente, 
 

Prof. Rudyard Oliveira 
Coordenador do Curso de Odontologia 
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- ANEXO - 

 

Modelo ilustrativo do jaleco 
 



 

 
 

Símbolo da odontologia (obedecendo as cores e formato padrão, todavia a intensidade das cores pode 
variar): 

 

 
 
 
 

Símbolo da instituição (não pode sofrer alterações): 
 
 
 


