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Entenda o que é Swab 
para coleta e sua utilidade em 
laboratórios e hospitais

Hospitais e laboratórios realizam diversos tipos de atividade que dependem 
do isolamento de microorganismos, que serão estudados, pesquisados e 
analisados. Para isso, são necessários alguns materiais e equipamentos 
específicos para a coleta de material, como é o caso do Swab.

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passo 4

No segmento hospitalar, a tecnologia Swab é aplicada para a coleta e teste 
ATP (trifosfato de adenosina), que são enzimas ou substratos de nutrientes 
que servem como alimentos para microorganismos que vão favorecer o 
aumento de patogenia, causando riscos à segurança.

Este teste mede a quantidade ATP na superfície, com nível de aceitação da 
quantidade encontrada e sempre dentro das normas da CCIH (Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar). Os níveis de aceitação variam conforme o 
aparelho utilizado, na inService por exemplo, o aparelho utilizado é o Spartan, 
o qual considera aceitável a medição de 0 a 15, estado de alerta de 15 a 30 
e repetição do processo acima de 30. A unidade de medida utilizada é = UR.

A inService faz questão de estar sempre se atualizando diante das novas 
tecnologias, e capacitando cada vez mais os seus colaboradores.

Parecido com um 
cotonete (em tamanho 
maior), o Swab é um 
instrumento que serve 
para coletar amostras 
de superfícies utilizadas 
para testes.
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Mas, além disso, é importante inserir na rotina atividades 
que te façam bem. Vale lembrar que nem sempre a 
caminhada que faz bem para uma pessoa, vai fazer para 
outra, talvez a outra pessoa seja mais feliz indo ao cinema, 
por exemplo.

Com a correria do dia a dia e as responsabilidades 
assumidas, muitas pessoas caem na rotina e simplesmente 
se esquecem de ser felizes!

Parece óbvio, mas muita gente se acomoda e vive apenas 
para cumprir obrigações, se esquecendo de viver os 
momentos que trazem felicidade. Quantas pessoas 
trabalham em áreas que não gostam, apenas para agradar 
alguém? Ou quantas pessoas trabalham em empregos 
apenas por dinheiro, mas acabam sem tempo para curtir a 
família, por exemplo?

Trabalhar no que gosta faz parte da felicidade, quanto 
mais feliz você está, consequentemente o lado financeiro 
também vai prosperar.

De acordo com o dicionário, felicidade é:

Qualidade ou estado de feliz; 
estado de uma consciência 
plenamente satisfeita; satisfação, 
contentamento, bem-estar.

“

#Felicidade

Tire um tempo do seu dia para 
fazer apenas o que você gosta, 
com quem você gosta ou sozinho. 
Isso vai fazer toda a diferença e 
você vai sentir o seu bom humor 
se elevar de forma intensa.
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O Portal inService 
está de cara nova!

Muito mais moderno e com facilidade 
no acesso, o Portal da inService traz 
mais informações sobre a segurança em 
serviços terceirizados. Além disso, enaltece 
a importância do que a empresa tem de 
mais rico: seus colaboradores.

O novo Portal é ilustrado, em sua maioria, 
com imagens dos colaboradores 

reais da empresa, que são a maior 
representatividade do negócio.
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Cuidar da
Imagem Pessoal no 
ambiente de trabalho
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Maio Amarelo alerta sobre 
a prevenção da Hepatite
O mês de Maio é considerado como “Maio Amarelo” 
em prol da prevenção da Hepatite.

• Cansaço
• Febre
• Mal-estar
• Tontura
• Enjoo
• Vômitos
• Dor abdominal
• Pele e olhos 

amarelados
• Urina escura
• Fezes claras

As melhores formas de prevenção da hepatite são as 
vacinas, que normalmente estão disponíveis gratuitamente no 
SUS e por testes rápidos que também são disponíveis pelos 
serviços públicos de saúde.

Os principais sintomas são:

A hepatite é a inflamação do fígado, e pode 
ser causada por vírus ou pelo uso de alguns 
remédios, álcool e outras drogas, assim como por 
doenças autoimunes, metabólicas e genéticas. 
Em alguns casos, são doenças silenciosas que 
nem sempre apresentam sintomas.

As hepatites virais são inflamações causadas 
por vírus que são classificados por letras do 
alfabeto em A, B, C, D (Delta) e E. No Brasil, 
mais de 70% (23.070) dos óbitos por hepatites 
virais são decorrentes da Hepatite C, seguido da 
Hepatite B (21,8%) e A (1,7%).
(Fonte: Portal do Ministério da Saúde - Momento 
Vacina - Hepatite: Saiba tudo sobre a doença e o 
tratamento)
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CONCURSO 
CULTURAL1o

Participe do

Ao final do concurso, o ganhador vai receber 
um prêmio personalizado da inService.

Para participar é muito simples: preencha o 
formulário até o dia 30/05/19, e entregue 
ao seu supervisor com a resposta para 
a seguinte pergunta: O que te motiva 
a trabalhar na inService? O resultado 
estará disponível na Revista HigiPlus - 

Edição de Junho e Julho.

A melhor resposta será premiada e todos os 
colaboradores da inService podem participar. A 

frase vencedora será selecionada por um comitê 
pré-escolhido. Fique de olho para mais informações 

sobre o nosso 1º Concurso Cultural.

Em homenagem ao Dia do Trabalhador, 
a inService criou o 1º Concurso 

Cultural para os colaboradores 
da empresa.

Nome:                                                                                                                                           Telefone:                                                    

E-mail:                                                                                                Setor:                                                                                                                              

O que te motiva trabalhar na inService?

R:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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Tenha orgulho da sua profissão. A 
inService tem orgulho de você!

Entre os homenageados desta data estão os profissionais, 
que são um dos motivos de orgulho da inService.

Em busca de exaltar as qualidades profissionais de cada 
colaborador, a inService está sempre em ação para que 

todos possam ter orgulho do que fazem em conjunto com 
a empresa.

Esses são alguns exemplos de que o trabalho em equipe é 
motivo de sucesso:

No dia 16 de maio é comemorado o Dia do Trabalhador em Asseio e Conservação.

Agradecemos a todos os profissionais pela dedicação e profissionalismo e 
parabenizamos toda a equipe pelo Dia do Trabalhador em Asseio e Conservação.

“ Meu nome é Marlene, tenho 25 anos e sou colaboradora 
na inService há 6 anos.
Sem experiência, fui admitida como limpadora.
Após 18 meses recebi a primeira promoção, passei 
a exercer a função de copeira, fiquei muito feliz pela 
oportunidade. Porém, meu sonho era trabalhar em 
laboratório químico, então decidi cursar Técnico em 
Química. Logo, ao iniciar o curso recebi uma nova 
promoção na área pretendida, e minha nova função passou 
a ser auxiliar de laboratório.
Passaram-se 2 anos e concluí o curso Técnico em Química 
e novamente foi me oferecida uma nova oportunidade, 

passei a exercer o cargo de técnica em 
química.
Até o momento estou nessa função e estou 
muito realizada, sei que posso chegar mais 
longe, por isso continuo aprimorando meus 
conhecimentos.
Quando iniciei na empresa, recebia muitas críticas por eu 
ser muito jovem e estar trabalhando na limpeza, por isso 
optei em buscar conhecimento para atingir meus objetivos. 
Hoje vejo que as críticas só me impulsionaram a vencer, e 
com certeza, cada experiência valeu a pena. 

Marlene Reis 

“ Sempre trabalhei como Supervisora 
Operacional, porém entrei como 
Encarregada de Limpeza e hoje, 
com meu espaço conquistado, 
me sinto realizada com essa 
oportunidade. 
A inService confiou no meu trabalho desde o 
início, me dando autonomia para lidar com todos 
os desafios diários para um bom andamento 
operacional e assim consequentemente aconteceu 
o meu desenvolvimento e crescimento dentro da 
empresa. 
A inService é minha vida, literalmente minha 
segunda família, aqui conquistei grandes amizades, 
bens materiais, como meu carro e a possibilidade 
de fazer uma festa linda para o meu casamento.

Terezinha Ferreira 

“ A minha história na inService iniciou 
em Junho de 2013.
Foi uma novidade trabalhar para 
uma prestadora de serviço. Mas 
trabalhar para uma empresa com 
tantos padrões me ajudou a ser uma 
pessoa dedicada e profissional.
Em meio a tantas crises, a inService continua 
estável e mantendo o seu planejamento, “Prazer em 
fazer bem feito”.
Na inService tive a oportunidade de crescer e 
aprender outras funções, além do que foi me 
imposto no início de contrato, sempre bem auxiliado 
e capacitado por profissionais bem treinados e 
dispostos a ajudar.

Jeferson da Silva Queiroz

“
Comecei a trabalhar na inService em 2005, e desde então 
tenho plena convicção de que aqui é o meu lugar!
A empresa investe em cursos de capacitação para todos os 
colaboradores, incentivando e orientando para que todos 
possam ter crescimento profissional e pessoal, e para que 
possamos caminhar juntos. Foi assim que as oportunidades 
de crescimento apareceram para mim.
De início trabalhei como colaboradora da limpeza, até 
2013. Em 2014 fui promovida à líder da equipe de limpeza, 
o que foi uma grande conquista para mim. No ano seguinte, 
a minha supervisora, Elizete, que hoje é um espelho para 

mim, me promoveu a encarregada, foi um 
grande desafio, mas também foi o que 
mudou para melhor a minha vida e das 
minhas filhas.
É um privilégio estar há 13 anos na 
inService, que é uma empresa que nos dá 
autonomia, e com isso nos deixa à vontade para trabalhar e 
mostrar o nosso potencial.
Agradeço a toda equipe da inService, e principalmente 
aos meus supervisores, Elizete e Francisco por terem 
acreditado em mim.

Maria José S. Lima
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A vida na visão das mães!

O 2º domingo de maio, dia 12 é considerado o dia das mães. A inService tem a honra de 
parabenizar, não só nesta data, mas por todos os dias, todas as mamães, em especial as 
que estão na equipe da inService.

Parabenizamos vocês que são mães, amigas e excelentes profissionais. Cheias de garra, amor e plenitude!

FELIZ DIA DAS MÃES!

Diomar Cristina Vieira - encarregada na Galena

Pra mim, ser mãe é o despertar e 
o amanhecer de mais de dezenove 
anos. Nunca mais dormi, comi, 
descansei, tomei banho, café e troquei 
de roupa direito (risos), mas isso nunca me 
desanimou, pelo contrário, me encheu ainda mais 
de força, de garra e disposição para viver meus 
dias pra eles e por eles. Cuido e crio os meus filhos 
sozinha, com muito orgulho, e isso me fez ser mais 
humana. Respiro o ar que se chama filhos e é o que 
me torna viva.

“

Divania Ap. dos Santos - líder de limpeza na Heringer

Ser mãe é a plenitude da vida, sem 
dúvida o mais lindo dom dado por 
Deus. É inexplicável o amor quando nos 
deparamos com o olhar, o sorriso, o choro, 
o andar, o cheirinho que cada um tem. Não 
tem palavra que explica o nosso sentimento, a não 
ser o amor e a gratidão pela vida e por tudo que ela 
nos proporciona!

“

Mirelle Vieira - supervisora operacional na UniSantos

Vivo em uma constante descoberta 
do que é ser mãe, no minuto em 
que olhei pra minha filha veio o amor 
incondicional e inexplicável. E então 
vieram as dúvidas do que seria certo 
ou errado, descobri que erramos 
tentando acertar. Descobri também 
que não vou ser a mulher maravilha, 

minha filha nasceu com problemas 
no coração e fez cirurgia com 10 
meses, ficando uma semana na UTI, 
foi assim que percebi na doença 
podemos medicar, abraçar, orar 
e ter muita fé em Deus, mas não 
conseguimos passar aquela dor 

pelos filhos.
Ser mãe me transformou, 
pois todas as manhãs acordo 
tentando ser uma pessoa melhor, 
pra que ela tenha do que se 
orgulhar e em quem se espelhar.

“

Mamães 
que merecem 
PARABÉNS 
TODOS OS 
DIAS!
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