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RESUMO 

 

Este estudo aborda a criação e avaliação de uma inovação tecnológica para a adequação do 

uso de luvas de procedimentos grandes às mãos pequenas, melhorando a aderência na pele 

dos profissionais. Objetivo geral: avaliar a efetividade de uma inovação tecnológica criada 

para adequação de luvas grandes em mãos pequenas para cuidados com o paciente. Objetivos 

específicos: identificar as dificuldades apresentadas pelos profissionais de saúde durante a 

utilização de luvas de procedimentos grandes em mãos pequenas durante os cuidados com o 

paciente; projetar e criar uma inovação tecnológica para adaptação de luvas de procedimentos 

grandes em mãos pequenas para cuidados com o paciente. Método: utilizou-se o Design 

Science Research em um hospital no interior do estado do Rio de Janeiro, realizado com 204 

profissionais de enfermagem assistencial que receberam amostras de pares de luvas de 

procedimentos de tamanho inadequado e também com a inovação tecnológica criada para seu 

acionamento e realização de suas atividades laborais. Para a coleta de dados foi aplicado um 

formulário após o término do uso do produto. As informações foram transcritas, realizada a 

identificação das demandas e a opinião dos participantes, a análise estatística e a discussão 

dos resultados apresentados por meio de tabelas. Resultados: as principais dificuldades 

apresentadas ao trabalho com luvas de procedimento grandes em mãos pequenas foram a falta 

de habilidade, o desconforto e a limitação do tato. Após projeção, criação e o uso de luvas de 

procedimentos com o acionamento da inovação tecnológica houve a melhora da aderência, da 

habilidade e da segurança na execução dos procedimentos, relatou-se satisfação ao uso da 

inovação tecnológica que auxiliou na amenização das dificuldades e na melhora da adesão e 

usabilidade de luvas de procedimento grandes. Conclusão: a inovação tecnológica criada 

pode contribuir para melhor adesão de luvas grandes a mãos menores melhorando a 

performance profissional, tornando-se um efetivo recurso na correção do tamanho de luvas de 

procedimentos que não se adaptam ao tamanho das mãos de seus usuários. Recomenda-se 

ações de educação permanente, direcionadas aos profissionais de saúde, que serão 

elementares para a adoção da pratica do uso de Equipamentos de Proteção Individual e uso de 

luvas adequadas às mãos. 

  

Descritores: Profissionais de Saúde; Luvas Protetoras; Tecnologia de Produtos; Gestão de 

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde; Inovação; Pesquisa em Administração de 

Enfermagem. 



 

 

ABSTRACT 

 

This study addresses the creation and evaluation of a technological innovation for adapting 

the use of large procedure gloves to small hands, improving the adhesion on the skin of 

professionals. General objective: to evaluate the effectiveness of a technological innovation 

created to adapt large gloves in small hands for patient care. Specific objectives: to identify 

the difficulties presented by health professionals when using large procedure gloves in small 

hands during patient care and to design and create a technological innovation for adapting 

large procedure gloves in small hands for patient care. Method: Design Science Research was 

used in a hospital in the interior of the state of Rio de Janeiro, carried out with 204 nursing 

assistants who received samples of pairs of gloves of inadequate size procedures and also with 

the technological innovation created for their activation and realization of their work 

activities, for data collection a form was applied after the end of the use of the product. The 

information was transcribed, the identification of the demands and the opinion of the 

participants, the statistical analysis and the discussion of the results presented through tables 

were carried out. Results: the main difficulties presented when working with large procedure 

gloves on small hands were lack of skill, discomfort and limited touch. After projection, 

creation and use of procedure gloves with the activation of technological innovation, there 

was an improvement in adherence, skill and safety in the execution of procedures, they 

reported satisfaction with the use of technological innovation that helped to alleviate 

difficulties and improve adhesion and usability of large procedure gloves. Conclusion: the 

technological innovation created can contribute to better adhesion of large gloves to smaller 

hands, improving professional performance, becoming an effective resource in correcting the 

size of gloves for procedures that do not adapt to the size of their users' hands. Permanent 

education actions are recommended, aimed at health professionals, which will be essential for 

the adoption of the practice of using Personal Protective Equipment and the use of gloves 

suitable for hands. 

  

Descriptors: Health Professionals; Protective Gloves; Product Technology; Health Science, 

Technology and Innovation Management; Innovation; Nursing Administration Research.   



 

 

RESUMEN 

 

Este estudio aborda la creación y evaluación de una innovación tecnológica para adaptar el 

uso de guantes de procedimientos grandes a manos pequeñas, mejorando la adherencia en la 

piel de los profesionales. Objetivo general: evaluar la efectividad de una innovación 

tecnológica creada para adaptar guantes grandes en manos pequeñas para el cuidado del 

paciente. Objetivos específicos: identificar las dificultades que presentan los profesionales de 

la salud al utilizar guantes grandes para procedimientos en manos pequeñas durante el 

cuidado del paciente y diseñar y crear una innovación tecnológica para la adaptación de 

guantes grandes para procedimientos en manos pequeñas para el cuidado del paciente. 

Método: la Investigación en Ciencias del Diseño se utilizó en un hospital del interior del 

estado de Río de Janeiro, realizada con 204 auxiliares de enfermería que recibieron muestras 

de pares de guantes de procedimientos inadecuados y también con la innovación tecnológica 

creada para su activación y realización de su trabajo. actividades, para la recolección de datos 

se aplicó un formulario una vez finalizado el uso del producto. Se transcribió la información, 

se realizó la identificación de las demandas y la opinión de los participantes, el análisis 

estadístico y la discusión de los resultados presentados a través de tablas. Resultados: las 

principales dificultades que se presentaron al trabajar con guantes de procedimiento grandes 

en manos pequeñas fueron la falta de habilidad, la incomodidad y el tacto limitado. Luego de 

la proyección, creación y uso de guantes de procedimiento con la activación de la innovación 

tecnológica, hubo una mejora en la adherencia, habilidad y seguridad en la ejecución de los 

procedimientos, reportaron satisfacción con el uso de la innovación tecnológica que ayudó a 

paliar dificultades y mejorar la adherencia. y usabilidad de guantes de procedimiento grandes. 

Conclusión: la innovación tecnológica creada puede contribuir a una mejor adherencia de los 

guantes grandes a las manos más pequeñas, mejorando el desempeño profesional, 

convirtiéndose en un recurso eficaz en la corrección del tamaño de los guantes para 

procedimientos que no se adaptan al tamaño de las manos de sus usuarios. Se recomiendan 

acciones de educación permanente, dirigidas a los profesionales de la salud, que serán 

fundamentales para la adopción de la práctica del uso de Equipos de Protección Individual y 

el uso de guantes aptos para las manos. 

  

Descriptores: Profesionales de la salud; Guantes protectores; Tecnología de producto; 

Gestión de la ciencia, la tecnología y la innovación de la salud; Innovación; Investigación en 

Administración de Enfermería.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Durante a realização de estágios supervisionados em instituições públicas e privadas, 

utilizamos materiais para a execução de procedimentos e técnicas com alunos no momento do 

aprendizado, muitas vezes tivemos que adequar os materiais existentes que são oferecidos pela 

cedente do estágio para melhor desempenho das atividades, materiais estes que também são de 

uso da equipe multiprofissional para as atividades laborais. A grande dificuldade de manuseio ao 

trabalhar com luvas de tamanho não adequado era uma das grandes queixas apresentadas pelos 

alunos e profissionais, despertando o interesse pelo tema.  

Mais tarde, no mestrado, com minha inserção no Núcleo de Pesquisa Cidadania e 

Gerência (NECIGEN) e numa aula proferida sobre gerenciamento, a professora apresentou a 

necessidade de o enfermeiro ter a capacidade de identificar problemas relacionados ao ambiente 

profissional e adotar medidas para a amenização dos problemas, ressaltando o poder resolutivo 

do enfermeiro, despertando assim, meu interesse pela avaliação do serviço de saúde em relação 

ao desenvolvimento de uma tecnologia de inovação que resolvesse a dificuldade identificada, 

pensando como poderia ser aplicada no cenário em que desenvolvia meu trabalho, em que o 

paciente necessita de um cuidado do enfermeiro de forma segura e livre de riscos, evitando as 

complicações advindas do desenvolvimento de atividades com luvas de tamanho inadequado. 

A tese está assim dividida:  

✓ Introdução: aborda a importância do uso da luva, sendo ela o equipamento de 

proteção individual mais utilizado pelos profissionais de saúde, o objeto, objetivos da pesquisa, 

justificativa e contribuições esperadas; 

✓ Referencial Teórico: apresenta a história de criação, as caracterizações das luvas, as 

definições de inovação e invenção na visão de Schumpeteriana e a Política Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação em Saúde; 

✓ Método: o percurso metodológico adotado na pesquisa e a forma de tratamento e 

apresentação dos dados.  

✓ Resultados: apresentação da caracterização dos participantes, das dificuldades, 

criação, percepção e satisfação dos participantes ao uso da inovação tecnológica criada. 

✓Discussões: apresentação das categorias e discussão dos resultados encontrados à luz 

da teoria escolhida.   

✓Considerações finais: Conclusão da pesquisa, com as limitações e sugestão para 

futuros estudos. 



16 

 

I INTRODUÇÃO 

 

Há mais de 22 anos na docência de cursos de enfermagem de nível médio e superior, 

desenvolvendo atividades em sala, constatou-se que muitos profissionais e alunos apresentam 

certa dificuldade no manuseio de instrumentos de trabalho e durante o cuidado ao paciente, 

devido ao tamanho inadequado das luvas que são oferecidas por estas instituições para a 

realização de procedimentos. 

Não foi encontrado nestas instituições uma diversidade de tamanhos e números de 

luvas disponíveis para o uso, encontravam-se à disposição para o uso apenas luvas de 

procedimento nos tamanhos P, M ou G e luvas cirúrgicas nos tamanhos 7', 7.5' e 8' e 

raramente as de numeração 8.5'.  

Os alunos e funcionários por serem em sua maioria do sexo feminino apresentam 

mãos pequenas em relação à numeração disponível para o uso e sempre relataram a 

dificuldade no momento do aprendizado e até mesmo do cuidado, pois luvas grandes, sem boa 

aderência às mãos, colaboram para que surjam graves implicações negativas tanto para a 

saúde e desempenho profissional e, certamente, no atendimento ao paciente, quanto na 

diminuição e perda do tato, que geram desconforto durante a realização de procedimentos, 

aliados também à ansiedade e à insegurança já acrescidas pelo fato de estarem em situação de 

estresse (LIMA et al., 2016). 

As luvas fazem parte de um conjunto de artefatos de proteção de uso individual (gorro, 

óculos, máscara, capote entre outros) que auxiliam o trabalhador dos serviços de saúde na 

proteção contra agentes infecciosos. Sendo assim, o Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) é todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à 

proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho (FIOCRUZ, 

2016). A luva é um equipamento de proteção individual, segundo o Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), estabelecido na Norma Regulamentadora 6 (NR 6), da Portaria nº 3.214 

(BRASIL, 2017).   

 Há de se considerar que o uso inadequado de luvas além de ocasionar, por parte dos 

usuários, uma falsa segurança quanto à prevenção de transmissão de infecção, gera custos aos 

serviços de saúde. O uso desnecessário de luvas em situações não recomendadas representa 

um desperdício de recursos sem que, necessariamente, leve à redução de transmissão cruzada 

de microrganismos, como também pode resultar em perda de oportunidade para a 

higienização das mãos (ANVISA, 2016). 
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Por ser hoje o equipamento de proteção individual mais utilizado pelos profissionais 

de saúde, as luvas representam uma significativa quantia no orçamento dos centros de atenção 

e de instituições que prestam serviços à saúde em todo mundo, particularmente, pela 

enfermagem, em função do número de horas junto aos pacientes e a quantidade de 

procedimentos realizados.  

 Os preços das luvas podem variar de acordo com o tipo de material, marca entre outros 

itens que possam onerar a valor do produto, causando para a instituição certo desconforto em 

relação à compra de tamanhos variados de luvas para o uso de seus funcionários. Por questões 

econômicas, na maioria das instituições, não se encontra uma variedade de tamanhos de luvas, 

fazendo com que os profissionais inseridos neste contexto, tenham que se adaptar a um 

tamanho mais próximo do seu para o desempenho de suas funções, gerando sempre 

descontentamento e falta de segurança no exercer da atividade assistencial, expondo tanto o 

profissional quanto o paciente a riscos. 

 Esta tese se alinha aos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ONU, 2015), no 

que se refere ao seu objetivo 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura, que ressalta a 

necessidade de fomentar a inovação, fortalecendo a pesquisa científica. 

Apoiar o desenvolvimento tecnológico, a pesquisa e a inovação nacionais nos países 

em desenvolvimento, garante um ambiente político propício para, entre outras coisas, a 

diversificação industrial e a agregação de valor às commodities (ONU, 2015). 

 

Objeto 

 Diante da situação-problema derivada da ocorrência rotineira de reclamações sobre 

luvas de tamanhos inadequados a mãos pequenas, apresentadas pelos profissionais e alunos 

com o respectivo desconforto e perda da sensibilidade, delimitou-se como objeto de estudo as 

luvas de procedimento de tamanhos inadequados às mãos dos profissionais. 

 

Objetivo geral 

Avaliar a efetividade de uma inovação tecnológica criada para adequação de luvas 

grandes em mãos pequenas para cuidados com o paciente 

 

Objetivos específicos 

 Identificar as dificuldades apresentadas pelos profissionais de saúde durante a 

utilização de luvas de procedimentos grandes em mãos pequenas, durante os cuidados 

com o paciente. 
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 Projetar e criar uma inovação tecnológica para adaptação de luvas de 

procedimentos grandes em mãos pequenas para cuidados com o paciente. 

 

Justificativa e Relevância  

Diante do exposto, percebe-se a necessidade desse estudo, tendo em vista as 

constantes reclamações de profissionais de saúde assistenciais referentes à dificuldade no 

manuseio (PADILHA et al., 2016). É notório que a inadequação do tamanho das luvas às 

mãos dos profissionais causa dificuldades no manuseio de instrumentos de trabalho e no 

cuidado ao paciente. É necessário conhecer a prática dos profissionais de saúde e a 

necessidade de se ter a possibilidade de escolha do tipo de luva para executar os diversos 

procedimentos assistenciais. No entanto, na maioria das vezes, as instituições de saúde não 

oferecem luvas apropriadas ao tamanho das mãos dos profissionais e, dessa forma, pretende-

se avaliar a criação de um dispositivo como tecnologia facilitadora de adequação das luvas. 

No caso em questão, trata-se da criação de uma inovação tecnológica para a adequação 

do uso de luvas grandes às mãos pequenas, melhorando a aderência desse produto a pele dos 

profissionais. 

O desenvolvimento da inovação tecnológica para luvas de procedimentos assegura 

melhor usabilidade do produto pelos profissionais de saúde. O conceito de usabilidade 

empregado nesse estudo refere-se à condição de ser mais fácil que a utilização, indo além da 

simples facilidade de usar, refere-se a um atributo de qualidade que se relaciona à facilidade 

do uso de algo (MENEGUETTI, 2015). A compreensão de usabilidade, segundo a ISO 9241-11 

(2018), é a medida que um sistema, produto ou serviço pode ser usado por usuários específicos para atingir 

objetivos específicos, com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto particularizado de uso.  

A palavra “usabilidade” é usada como um qualificador para se referir ao conhecimento 

de design, competências, atividades e atributos que contribuem para a usabilidade, método de 

usabilidade e avaliação de usabilidade, heurística de usabilidade (OBP, 2018). 

A relevância do estudo se dá devido a seu impacto social por contribuir para uma 

redução da incidência das dificuldades em todas as unidades e centros de promoção à saúde, 

provocadas pelo uso indevido de luvas com numeração inadequada para os profissionais que 

atuam na prestação e promoção da assistência livre de riscos, pelo impacto 

profissional/paciente proporcionando maior segurança do profissional de saúde durante o 

cuidado, pelo seu impacto político financeiro gerando maior economia aos centros de 

promoção à saúde, devido a não necessidade de compra de luvas de diversas numerações. 

Estando enquadrado na Política Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde: Subagenda 14 
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= avaliação de tecnologias e economia da saúde; 14.1.2 Desenvolvimento de modelos de 

incorporação de tecnologias (especificações e homologações). Eixo temático transversal: 2. 

Avaliação de Tecnologias de Enfermagem e Economia da Saúde; Eixo temático vertical: 3. 

Cuidado de Enfermagem as Doenças não transmissíveis; Grupo populacional: 1. Cuidado de 

Enfermagem à Saúde do Adulto e Idoso. 

O estudo também ressalta a importância do papel do enfermeiro, o qual deve participar 

efetivamente junto à equipe multiprofissional no atendimento integral de saúde, planejar, 

executar e avaliar programas educativos voltados para as dificuldades encontradas, facilitar o 

acesso à informação e ao atendimento de suas necessidades de saúde, implantar ações como 

detecção sistemática de perturbações, registrar e analisar criticamente as características de 

novas tecnologias junto aos funcionários e usuários dos serviços em parceria com outros 

diversos setores da área de saúde e melhorar o desempenho de profissionais em condições 

adversas de luvas de tamanhos inadequados. 

O estudo está vinculado ao Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde 

(PACCS), da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa na Universidade Federal 

Fluminense, na Área de Concentração – A Complexidade do Cuidado em Enfermagem e 

Saúde, e se enquadra na Linha de pesquisa – O Cuidado em seu contexto sociocultural que 

aborda assuntos referentes à Gestão de serviços nas instituições e suas interfaces, grupos 

humanos na saúde no contexto cultural, psicossocial, epidemiológico e inovação. O estudo se 

integra ao Grupo de Pesquisas em Cidadania e Gerência na Enfermagem, na linha de 

Gerenciamento de Segurança, Gestão de riscos e Qualidade em Saúde. 

 

Tese a ser defendida  

 

Com o desenvolvimento da inovação tecnológica para adequação de luvas de 

procedimentos, há uma melhor usabilidade pelos profissionais de saúde no manuseio dos 

instrumentos de trabalho durante o cuidado aos pacientes, reduzindo as dificuldades 

assistenciais inerentes ao uso de luvas de procedimentos de tamanho inadequado, trazendo 

mais segurança no exercício profissional e, consequentemente, mais segurança ao paciente a 

partir do cuidado em seu contexto sociocultural, contribuindo para o conhecimento no campo 

das Ciências do Cuidado em Saúde. 
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CAPÍTULO II 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Foi apresentado um breve histórico da invenção das luvas para a assistência à saúde, a 

caracterização das luvas e normatizações da usabilidade nos serviços de saúde, as concepções 

teóricas de Joseph Schumpeter e a Inovação, os aspectos que norteiam a Política Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde e as Tecnologias de Inovação, realizadas através de 

pesquisa bibliográfica, assim como também aborda sua relação com a enfermagem. Tais 

compreensões ofereceram sustentação ao estudo.   

 

2.1 A invenção das luvas para a assistência à saúde 

 

O uso das luvas cirúrgicas de borracha, em substituição as luvas de pano introduzidas 

por Mikulicz em 1881, teve início no Hospital Johns Hopkins, em 1890, revolucionando o 

modo de prestação de assistência a pacientes nas instituições de saúde naquela época 

(REZENDE, 2009). 

O uso de luvas não era preconizado no início do século XX (MIKIĆ, 2010), os 

procedimentos diversos eram realizados através do contato direto das mãos com as feridas e 

secreções expelidas pelos doentes, apenas eram utilizados produtos para a antissepsia prévia 

das mãos, na tentativa de reduzir os riscos de infecção.  

William S. Halsted (1852-1922) era um cirurgião meticuloso e entusiasta dos métodos 

de antissepsia preconizados por Lister. Todos os integrantes de sua equipe cirúrgica, além de 

lavar, deveriam mergulhar as mãos em uma solução de ácido carbólico (ácido fênico), antes 

das operações (REZENDE, 2009).  

A invenção de luvas para a utilização em procedimentos cirúrgicos se deu devido ao 

excessivo contato com fortes soluções antissépticas por uma profissional, a Enfermeira Chefe 

e auxiliar da equipe cirúrgica, Miss Caroline Hampton, em que as mãos se irritavam com os 

desinfetantes químicos (CUNHA, 2016 p.20) utilizados para a antissepsia das mesmas, 

desenvolvendo dermatite de contato, impossibilitando a realização de suas atividades laborais 

(FONTANA, 2006). Em lugar de substituir sua auxiliar pela qual sentia um amor platônico, 

Halsted decidiu encomendar à Goodyear um par de luvas de borracha delgada, de modo que 

ela pudesse, calçando as luvas, mergulhar as mãos na solução sem maiores consequências 

(REZENDE, 2009).  
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Para que não houvesse o constrangimento da amada em usar o tal artefato durante as 

cirurgias, pois este era constituído de borracha preta, todos da equipe foram convidados a 

utilizar o material desenvolvido, inclusive o cirurgião apaixonado (PAULA et al., 2017). Um 

dos assistentes de Halsted percebeu que a luva representava na realidade a melhor maneira de 

se obter a assepsia, porquanto poderia ser previamente esterilizada e propôs que todos na 

equipe passassem a usar luvas idênticas às de Miss Hampton (REZENDE, 2009).  

Halsted e Caroline trabalharam por muito tempo, casaram-se e moraram na cobertura 

do Hospital até a morte dele, em 1922. As luvas cirúrgicas continuaram, por muito tempo, 

sendo chamadas de "As Luvas do Amor", em respeito à história dos dois e pela pureza que 

imprimiam no contato com as feridas dos enfermos (MIKIĆ, 2010).  

As luvas cirúrgicas de látex foram rapidamente adotadas em outros hospitais dos 

Estados Unidos e da Europa e tornaram-se parte do ritual cirúrgico desde então 

(THORWALD, s.d.) As luvas cirúrgicas de látex ganharam notoriedade no século XX, após a 

sua adoção pelos cirurgiões da escola médica John Hopkins, que visavam proteger os 

pacientes das bactérias presentes nas mãos sem luvas (PAULA et al., 2017). 

As luvas, através dos tempos, sofreram um processo evolutivo em termos de aspecto, 

material de composição e qualidade até chegar ao uso das finíssimas luvas atuais, sendo 

utilizadas não só para procedimentos cirúrgicos, mas também para procedimentos não 

estéreis, adequando-se aos padrões e a demanda dos que recorrem ao seu uso.  

 Hoje em dia, as luvas são parte integrante do cotidiano de diversos trabalhadores que 

lidam com secreções e outros dejetos hospitalares e não hospitalares. Com o surgimento de 

diversas patologias houve uma popularização no uso deste material com a preconização das 

“Precauções Universais”, hoje chamadas de “Padrão” (PAULA et al., 2017).  

 

2.2 Caracterização das luvas e normatizações da usabilidade nos serviços de saúde 

 

O látex é o material de composição da maioria das luvas na atualidade e de outros 

materiais de manuseio hospitalar como garrotes, cateteres, tubos, aparelhos de pressão, 

máscaras faciais, torniquetes, drenos, seringas e também pode estar presente em objetos de 

uso doméstico como chupetas, mamadeiras, brinquedos, cosméticos e roupas (SANTOS, 

2008).  

 Trata-se de um líquido leitoso, produzido pelas árvores de borracha, a  Hevea 

brasiliensis, que contém proteínas, lipídios, aminoácidos, nucleotídeos, cofatores e cis-1, 4-

poliisopreno (DALL’ANTONIA et al., 2009). Importante ressaltar que durante o processo de 
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fabricação, outros agentes químicos podem ser adicionados para aumentar a velocidade de 

secagem (vulcanização) e também para a proteção da borracha do oxigênio do ar. 

 Além do látex, outros materiais podem ser componentes de luvas, sendo que as mais 

resistentes incluem borracha natural, neoprene, nitrílicas, butílicas, viton e cloreto de 

polivinila (FIOCRUZ, 2016).  

Cada tipo de luva de segurança possui diversas opções de tamanho, material e tipo de 

punho, pigmentação antiderrapante, assim como tipos de reforços nas palmas e dedos, 

conforme seu uso. Existem diversos tipos de luvas como: luva de malha de aço; luva de raspa; 

luva de vaqueta; luva isolante; luva térmica; luva anticorte; luva de látex; luva de látex 

nitrílico; luva de PVC; luva tricotada e luva tricotada revestida (AKAMA; ANDRADE, 

2019).  

O uso de luvas exige treinamento, assim como qualquer tipo de equipamento de 

proteção, para poder se tornar uma barreira efetiva de proteção ao trabalhador.  

As luvas podem ser classificadas quanto à proteção física e mecânica, que protegem 

contra agentes físicos como abrasão, cortes, perfurações, calor, frio, radiações e quanto à 

proteção química, oferecendo proteção contra a ação de produtos químicos, que quando em 

contato com as mãos ou absorvidos pela pele, causam danos provenientes deste contato 

(BRASIL, 2020).   

A escolha do melhor material para fabricação e utilização de luvas irá depender da 

atividade proposta e também de uma avaliação de risco criteriosa, devendo levar em 

consideração a natureza do risco, os agentes de risco, o tipo de atividade ou ensaio a ser 

executado, além de considerar também a resistência química específica do material, assim 

como da razão de permeabilidade e tempo de rompimento (FIOCRUZ, 2016). Por isso, a 

qualidade das luvas deve estar articulada diretamente à especificação técnica de fabricação; 

contudo, aspectos associados ao tipo do procedimento, ao tempo de uso e à conscientização 

dos profissionais quanto aos princípios básicos de assepsia têm efeito decisivo na segurança 

microbiológica das luvas
 
(NAGLIATE, 2012). 

 As alergias aos componentes do látex somam um número considerável de pessoas 

(GARRO; AUN; MOTTA, 2017), fazendo com que usuários de luvas se adéquem ao melhor 

tipo de material que ofereça segurança na execução de suas tarefas, diminuindo os sintomas 

alérgicos do látex. Há entre 2 a 3% de proteína livre residual, que parece ser o agente 

antigênico. Essa proteína livre, também chamada heveína, substância existente em grande 

quantidade nas luvas cirúrgicas, considerada como fator determinante e que pode provocar o 
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aumento da sensibilização ao látex. A quantidade de heveína das luvas pode variar em 3.000 

vezes entre as diferentes marcas (ALVES; UVA; FERREIRA, 2008). 

 

Esta hipersensibilidade ao látex pode ser classificada como tipo I, que são causadas 

por anticorpos específicos para o látex na circulação sanguínea. Profissionais que 

usam luvas podem experimentar dois outros tipos de reações cutâneas que não estão 

relacionadas às proteínas do látex, os casos de dermatite irritante de contato; de 

irritação não alérgica da pele que se manifesta como inchaços, dores e rachaduras ou 

ainda como hipersensibilidade tipo IV que é uma reação alérgica a alguns outros 

produtos químicos orgânicos como tiuranos, tiazóis e carbamatos, também usados 
no processo de fabricação e que se manifesta de forma similar a dermatite irritante 

de contato, mas que se apresenta como uma área estufada e vermelha sobre a pele 

(ANVISA, 2011 p.4).  

 

As luvas podem se diferenciar tanto na sua composição e tamanho quanto na sua 

finalidade de uso. Existem as luvas de procedimento e as luvas cirúrgicas, onde o uso de cada 

um desses equipamentos de proteção individual (EPI) deve ser aplicado no correto momento, 

evitando assim prejuízos à instituição, ao profissional/usuário e também ao paciente, visto que 

a luva de procedimento serve como barreira protetora para o profissional e a luva cirúrgica 

estéril serve como barreira protetora para o paciente (OLIVEIRA; GAMA, 2016).   

O uso de luvas estéreis ou de procedimentos nas atividades assistências à saúde não 

são exclusivas de ambientes hospitalares, tornou-se um componente rotineiro na prática 

assistencial dos profissionais desde a década de 80 (BRASIL, 2016). As luvas de 

procedimentos devem estar somente limpas e não estéreis, podendo ser indicadas o uso 

quando existir possibilidade de contato com sangue, líquidos corpóreos, secreções e 

excreções, membrana mucosa, pele não íntegra e qualquer item contaminado (BRASIL, s.d.)
 
e 

também por produtos não hospitalares que possam agredir a pele das mãos. 

Quanto à utilização das luvas no ambiente de saúde, atenta-se que as luvas devem ser 

calçadas antes do cuidado a ser prestado ao paciente, evitando-se assim contaminação prévia; 

e, após sua retirada, deve-se proceder a lavagem das mãos. As luvas cirúrgicas estéreis serão 

usadas como vestimenta cirúrgica para a manutenção de técnica asséptica para fins médicos-

cirúrgicos, prevenindo assim a redução ou a eliminação do risco de contaminação do usuário, 

com a entrada de microorganismos patogênicos, que pode ocorrer ao contato com líquidos e 

fluídos contaminados, assim como do paciente em proteção reversa. Vários métodos podem 

esterilizar de forma adequada esse tipo de luva, sendo o mais comum o processo de radiação 

Gama (Cobalto 60) (PORTO, 2013).  

 Luvas devem ser utilizadas como item de uso único e trocadas entre o cuidado de 

diferentes pacientes e nas diferentes atividades/cuidados no mesmo paciente. Em ambos os 
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casos, procedimento ou cirurgia, seu reaproveitamento e o reprocessamento deve ser evitado, 

garantido assim a finalidade e a eficácia do produto e da segurança dos profissionais e 

pacientes assistidos. É necessário que as luvas sejam colocadas imediatamente antes dos 

procedimentos a serem executados e devem ser descartadas tão logo essas atividades tenham 

terminado (COREN – SP, 2015). 

 

O reprocessamento de luvas deve ser fortemente desencorajado e evitado, mesmo se 

for uma prática comum em serviços de saúde de países em desenvolvimento, onde o 

estoque de luvas é limitado. No momento, não existe um procedimento padronizado, 

validado e com valor acessível para o reprocessamento seguro de luvas. Devem-se 
envidar todos os esforços para evitar o reprocessamento de luvas nos serviços de 

saúde. Isso inclui atividades educativas para reforçar a necessidade de reduzir o uso 

inadequado de luvas, a aquisição de luvas de procedimentos não-cirúrgicos de boa 

qualidade e o reabastecimento do estoque em tempo (ANVISA, 2016. p.1). 

 

 

Os tamanhos especificados das luvas podem variar conforme sua finalidade e aquelas 

destinadas à realização de procedimentos não estéreis podem apresentar-se nas seguintes 

especificações, quanto ao tamanho: extra pequeno (PP), pequeno (P), médio (M), grande (G) e 

extragrande (GG); enquanto as luvas cirúrgicas podem apresentar-se nas seguintes 

especificações 6', 6.5', 7', 7.5', 8', 8.5' e 9'. A utilização de uma luva de tamanho não 

apropriado pode trazer, além da perda da sensibilidade, desconforto e insegurança durante o 

procedimento, induzindo o profissional a erros e possíveis acidentes de trabalho. O uso 

inadequado de luvas aumenta a ocorrência de infecção cruzada por meio das mãos, bem 

como, predispõe o profissional ao risco biológico (PADILHA, 2015). 

Para garantir o sucesso de um procedimento, livre de riscos, há a necessidade de o 

profissional fazer a opção por um tamanho mais apropriado de luvas para evitar prejuízo na 

sensibilidade tátil, além do conforto e da segurança no manuseio que uma luva em tamanho 

adequado oferece, garantindo assim um cuidado mais seguro.   

 

2.3 Joseph Shumpeter e a inovação  

 

O progresso tecnológico é um tema que há tempos tem sido abordado com o advento 

da popularização dos artefatos tecnológicos e o acesso a informações. As inovações 

tecnológicas se tornaram uma realidade que ainda não era muito conhecida pela população em  

geral, fazendo com que haja uma grande expansão capitalista mundial. Tecnologias de 

inovação podem ser utilizadas em diversos setores e seguimentos de trabalho, inclusive nos da 

saúde.  
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As inovações tecnológicas têm apresentado destaque e influenciado o setor da saúde, 

principalmente quando relacionado a procedimentos diagnósticos e terapêuticos. O uso e a 

adoção de tecnologias de ponta visam proporcionar maior qualidade na assistência prestada, 

um processo de recuperação mais rápida dos pacientes e com menores índices de 

complicações, bem como mudanças de fluxos e processos assistenciais (BALBINO et al., 

2020). Desse modo, evidencia-se a participação das inovações na transformação da prática 

assistencial.  

De acordo com a Lei da Inovação Brasileira (2004), inovação é a “introdução de 

novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, 

processos ou serviços”, ou seja, inovar é explorar novas ideias por intermédio de conexões, 

interações e influências, com vistas a solucionar demandas inerentes às pessoas e aos locais 

para o qual a inovação será destinada (BALBINO et al., 2020).  

Destarte, faz-se primordial o desenvolvimento de inovações tecnológicas que prezem 

por avanços sociais, mas sem esquecer-se das discussões econômicas que envolvem o 

processo criativo e de desenvolvimento das tecnologias. Nesse sentido, torna-se importante 

estudar os avanços que o uso de tecnologias promove na sociedade e como o pesquisador 

referencia, nesta perspectiva, nos ancoramos em Joseph Alois Schumpeter.  

Schumpeter (1883-1950), economista, austríaco foi professor nas Universidades de 

Cenati e Gras em seu país, assim como ministro das Finanças. Em 1925 foi para a 

Universidade de Bonn na Alemanha, sendo considerada na época uma das universidades mais 

importantes da Europa. Em 1932 foi convidado para lecionar em Harvard, onde permaneceu 

até a sua morte (BALBINO et al., 2020).  

Existia uma consciência da importância de se progredir tecnologicamente, porém, 

devido a revolução marginalista na teoria econômica, não foram realizados avanços nesse 

sentido e o tema tornou-se irrelevante. Com os estudos de Schumpeter é que o progresso 

tecnológico voltou a ter nova impulsão, tornando-se um importante referencial para o 

desenvolvimento econômico e capitalista (TORRES, 2012).  

Considerado, por excelência, um estudioso do uso da tecnologia em relação aos 

avanços para a sociedade, Schumpeter procurou compreender os movimentos gerais da 

economia e o destino de um modo particular de produzir em sociedade: o capitalismo 

(BALBINO et al., 2020).  

 As principais obras de Schumpeter são cronologicamente descritas em: The Theory of 

Economic Development, publicada em 1912, na qual estão inseridas as proposições básicas de 

seu pensamento econômico, propondo a discussão acerca das causas da mudança econômica; 
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Imperialismo e Classes Sociais (1919), estudo sociológico que resgata a pouco conhecida 

teoria do imperialismo de Schumpeter; Business Cycles (1939), na qual o autor faz uma 

análise histórica, teórica e estatística do processo capitalista; Capitalism, Socialismand 

Democracy (1942), onde são analisados os processos e os impactos decorrentes da evolução 

do capitalismo; e História da Análise Econômica (1964), obra póstuma não concluída, mostra 

que a economia pode ser estudada do ponto de vista histórico, com o uso de dados estatísticos, 

através da teoria pura e do ponto de vista da sociologia econômica (PAIVA et al., 2018).  

A origem do conceito de inovação pode ser creditada aos trabalhos do economista 

Joseph Schumpeter, mostrando que inovar é “produzir outras coisas, ou as mesmas coisas de 

outra maneira, combinar diferentemente materiais e forças, enfim, realizar novas 

combinações” (SCHUMPETER, 1997). Ao longo de sua produção intelectual, o autor foi 

progressivamente sofisticando sua análise das fontes da inovação. Em Teoria do 

Desenvolvimento Econômico, obra de 1911, o autor enfatizou o papel do empresário inovador 

no processo de desenvolvimento (FUCK; VILHA, 2011). 

Considerado como um grande economista, Schumpeter, foi responsável pela revisão 

de todo o pensamento econômico de sua época e fruto até hoje de estudos e reflexões, por 

apresentar concepções próprias em relação a alguns pontos da análise econômica, que o 

distinguem dos demais neoclássicos, como por exemplo, a questão da soberania do 

consumidor, dos determinantes do investimento, poupança, juros, lucros e salários 

(BALBINO et al., 2020).   

Na visão Schumpteriana do desenvolvimento a função de produção apresentaria a 

seguinte forma: Y = f (K, N, L, S, U). Onde Y representaria a produção; K “os meios de 

produção produzidos” e não a sua noção de capital; N seriam os recursos naturais; L, a força 

de trabalho; S e U as principais forças que condicionam a produtividade dos fatores K, N e L. 

Desse modo, o S seria o fundo de conhecimento aplicado da sociedade e o U representaria o 

meio ambiente sociocultural em que opera a economia, ou seja, o impacto das transformações 

sociais, culturais e institucionais proporciona influência sobre a produtividade da economia 

(ADELMAN, 1972).  

Para Schumpeter, esses cinco fatores não teriam os mesmos efeitos sobre a produção: 

K, N, L, os três primeiros termos seriam para Schumpeter os “componentes de crescimento” 

que apresentam não somente uma variação contínua no sentido matemático, como também 

que essa variação ocorre a uma taxa que se modifica lentamente. S e U, os dois últimos 

fatores, são os “componentes de desenvolvimento” que são responsáveis pelos “saltos” e 
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“repentes” que se verificam no sistema econômico, sendo, portanto, os fatores mais 

importantes na concepção Schumpeteriana de desenvolvimento econômico (Ibidem, 1972). 

Trazendo o pensamento Shumpeteriano para as inovações tecnológicas inerentes à 

área da saúde em especial na enfermagem, evidencia-se que o progresso técnico é 

determinante e fundamental para o crescimento econômico e, neste cenário tecnológico da 

saúde o enfermeiro é o profissional que, por intermédio do gerenciamento do cuidado, é capaz 

de obter informações e produzir dados pautados no conhecimento técnico-científico, com 

vistas ao desenvolvimento de tecnologias que contribuíram para a sustentação e legitimidade 

da profissão.  

 

2.3.1 O empresário, a inovação e o capital  

 

O século XXI é caracterizado pela era do conhecimento, o que faz da ciência, 

inovação e tecnologia fatores de progresso e de desenvolvimento econômico e social de um 

país. Mas, de acordo com estudiosos na área, a origem do conceito de inovação antecede ao 

referido século, podendo ser creditada aos trabalhos do economista Schumpeter, ao longo de 

sua produção intelectual, quando o mesmo foi progressivamente sofisticando sua análise das 

fontes da inovação (PAIVA et al., 2018). 

O ato de inovar oferece ao mercado novos produtos a preços acessíveis e de qualidade 

superior aos já oferecidos, permitindo ao empresário uma maior margem de lucro; desse 

modo, as expectativas de lucros “extraordinários” é evidenciada como incentivo para inovar, 

sendo a inovação o motor do desenvolvimento econômico na teoria de Schumpeter. Em 

Teoria do Desenvolvimento Econômico, obra de 1911, o autor enfatizou o papel do 

empresário inovador no processo de desenvolvimento. O mecanismo da variação econômica, 

segundo Schumpeter, dependerá de três elementos importantes, sendo eles: o empresário, a 

inovação e o capital (SCHUMPETER, 1997).  

De acordo com Schumpeter, o empresário é responsável por promover inovações no 

processo produtivo, sendo capaz de vencer os riscos e as resistências psicológicas e sociais 

que o impedem de realizar produções novas, ficando sua presença fundamental ao 

desenvolvimento econômico, pois este em geral tem como meta a busca da inovação (PAIVA 

et al., 2018). 

Segundo as proposições de Shumpeter, o capital é uma reserva monetária que capacita 

o empresário a ter o poder de controle sobre os fatores de produção. Desse modo, o 
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empresário que detém os investimentos pode realizar sua realocação para novos usos que o 

processo de inovação exige (SCHUMPETER, 1997).  

Em sua Teoria, Schumpeter enfatiza a distinção entre invenção e inovação. Para o 

autor, invenção é a criação de um novo artefato que pode ou não ter relevância econômica; 

destarte, invenção só se torna inovação se ela for transformada em uma mercadoria ou em 

uma nova forma de produzir mercadoria, explorada economicamente (Ibidem, 1997).  

A inovação tecnológica é a introdução no mercado, com êxito, de produtos, serviços, 

processos, métodos e sistemas que não existiam anteriormente, ou que contém alguma 

característica nova e diferente dos que existem em vigor (Ibidem, 1997). Em trabalhos 

posteriores, Schumpeter torna sua análise mais realista ao considerar que outros atores sociais 

também podem introduzir inovações no sistema econômico, como os laboratórios de pesquisa 

e desenvolvimento das grandes corporações ou mesmo de órgãos governamentais. 

 A despeito da falta de incentivo no país para o desenvolvimento de inovações 

tecnológicas, principalmente em decorrência dos cortes relacionados ao contingenciamento 

dos órgãos de fomento, algumas instituições, principalmente as Federais, promovem 

pesquisas no âmbito de cursos de pós-graduação stricto senso, estimulando aos profissionais 

de enfermagem, sobretudo àqueles inseridos em programas sob a modalidade profissional de, 

por intermédio da pesquisa, gerarem produtos e processos inovadores para o campo da saúde.  

Por conseguinte, acredita-se que as referidas pesquisas corroborem para a melhor 

utilização dos recursos econômicos, diminuindo desperdício e gastos, contribuindo por 

intermédio das inovações para a melhora da subutilização dos recursos e promovendo assim, 

melhoria no gerenciamento do cuidado. 

 

2.3.2 Inovação tecnológica e a saúde  

 

O termo “tecnologia” é adotado por distintas qualificações profissionais com 

diferentes propósitos, com vistas à compreensão dos problemas da realidade atual 

apresentando quatro definições, sendo: 1) a teoria, a ciência, o estudo, a discussão da técnica, 

abrangidas nesta última noção de artes, as habilidades do fazer, as profissões e, 

generalizadamente, os modos de produzir alguma coisa; 2) equivale pura e simplesmente a 

técnica, sendo evidenciada como o sinônimo de saber fazer; 3) o conjunto de todas as técnicas 

de que dispõe uma determinada sociedade, em qualquer fase histórica de seu desenvolvimento 

e por fim 4) a ideologização da técnica, aquela que para nós irá ter importância capital, 

(PINTO, 2005).  
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O termo tecnologia possui como definição etimológica tecno que vem de techné, que é 

o saber fazer, e logia que vem de logos que significa razão, ou seja, denota a razão do saber 

fazer (RODRIGUES, 2001). 

Seguindo esta linha de raciocínio, o progresso tecnológico é um tema que há tempos 

tem sido discutido, contudo, com o avanço e a popularização dos artefatos tecnológicos, os 

acessos a informações e inovações tornaram-se uma realidade que não era muito conhecida 

pela população mundial, fazendo com que ocorresse uma grande difusão tecnológica. 

Deste modo, observa-se que existia uma consciência da importância de se progredir 

tecnologicamente, porém, não havia grandes avanços devido à revolução marginalista na 

teoria econômica, sendo esta revolução responsável por fornecer contribuições teóricas para 

fundamentar a economia, ancorando-se na ideia de que o valor econômico é resultante da 

utilidade marginal. Contudo, com os estudos de Schumpeter, o progresso tecnológico voltou a 

ser tema de debate, adquirindo nova impulsão e fazendo com que os estudos do autor se 

tornassem importante referencial para o desenvolvimento econômico e capitalista.  

Em consonância com todos esses movimentos acerca da tecnologia, em 2008 foi 

criada a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, apresentando-se 

como um instrumento facilitador quanto à interface entre as ações do Estado, do mercado, da 

comunidade científica e de outros atores, no âmbito da rede nacional de políticas públicas 

científico-tecnológicas (SILVA; SILVA; ESPERIDIÃO, 2017).  

Frente o exposto, refletir o gerenciamento do cuidado de enfermagem e em saúde na 

perspectiva da tecnologia nos leva a repensar a inerente capacidade do ser humano em buscar 

inovações. Levando em conta esta associação, pode-se deduzir que a inovação tecnológica no 

campo da saúde e na área da Enfermagem, nada mais é do que a geração de novas ideias ou a 

aplicação das ideias a partir das situações cotidianas no mundo do trabalho.  

 

2.3.3 A mediação da enfermagem na efetivação da inovação tecnológica  

 

Os profissionais devem estar preparados para o rápido crescimento, as inovações e as 

evoluções tecnológicas, acompanhando o desenvolvimento humano na tentativa de alcançar 

uma competência social saudável e solidária, pois por mais eficiente que sejam as máquinas, 

não poderemos jamais subestimar o capital tecnológico do conhecimento. Os profissionais de 

saúde, principalmente os de enfermagem, estão em contato direto com os diversos artefatos 

tecnológicos que existem nas unidades de saúde para prestar a assistência e estes passam por 

constantes transformações em seu modelo original de criação para adequação aos avanços 
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tecnológicos impostos pelas inovações disponíveis para este grupo de profissionais (LEAL; 

CAMELO; SANTOS, 2017). 

Infelizmente, os avanços tecnológicos ainda não fazem parte da realidade cotidiana de 

vários países, fato que corrobora para a busca de ferramentas acessíveis para driblar 

adversidades conforme as realidades assistenciais enfrentadas pelo profissional no 

desenvolver de suas atividades (BALBINO et al., 2020).  

Nessa perspectiva, a utilização de tecnologias inovadoras para o cuidado de 

enfermagem e para a saúde podem ser instrumentos ou meios de busca para o alcance de uma 

assistência livre de riscos, havendo uma maior necessidade de estudos sobre o aspecto e os 

incentivos dos Programas de Pós-Graduação stricto senso, que contribuam sobremaneira para 

a ciência de Enfermagem e para o surgimento de novas tecnologias produzidas por meio de 

Pesquisas Baseadas em Evidências.  

Novas pesquisas podem resultar em inovações capazes de produzir novos modos de 

realizar uma atividade e/ou produtos, mudanças de comportamentos, novas culturas 

organizacionais e também novos mercados. Ou seja, para uma ideia ser considerada inovação 

é necessária a acreditação no mercado e na própria instituição ao qual se destina, uma vez que 

inovações são capazes de reconfigurar toda uma rotina de trabalho.  

Frente o exposto, vale ressaltar que ao desenvolvermos o cuidado de enfermagem de 

excelência, não devemos desprezar a importância do toque, do olhar atento, da percepção de 

um desconforto observado através de sinais e sintomas e até mesmo da expressão facial, que 

revela a melhoria do quadro clínico apresentado, pois estes pontos são fatores cruciais para o 

desenvolvimento de novas tecnologias em benefício da prevenção, recuperação ou 

reabilitação da saúde, visto que a adoção de tecnologias duras, leve-duras e leves são 

primordiais ao cuidado de enfermagem. 

 

2.4 Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) 

 

A política que norteia as ações realizadas pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Insumos Estratégicos (PNCTIS), aprovada durante a 2ª Conferência Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação em Saúde, em julho de 2004, é parte integrante da Política Nacional de 

Saúde (BRASIL, S.d). 

A PNCTIS deve pautar-se pelo “compromisso ético e social de melhoria – a curto, 

médio e longo prazo – das condições de saúde da população brasileira, considerando 

particularmente as diferenciações regionais, buscando a equidade” (SANTANA, 2012). 
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No Brasil, os avanços nos campos das Ciências e Tecnologias em Saúde têm ocorrido 

através do princípio do compromisso ético de melhoria das condições de saúde da população 

brasileira (CAMPONORAGA, 2010), incentivando novas pesquisas na área de enfermagem e 

trazendo resultados positivos para a vida da população. A Enfermagem compreende 

conhecimentos científicos e técnicos, acrescidos das práticas sociais, éticas e políticas 

vivenciadas no ensino, pesquisa e assistência (PUPPIN, 2013).  

Os princípios básicos da PNCTIS (BRASIL, 2008) são apoiados na ética e bioética, 

sendo: o respeito à vida e à dignidade das pessoas, a melhoria da saúde da população 

brasileira, a busca da equidade em saúde, inclusão e controle social, com respeito à 

pluralidade filosófica e metodológica (CAMPONOGARA, 2010). 

 

Para que a PNCTIS esteja em consonância com seus princípios, ela deverá pautar-se 

pela: extensividade – capacidade de intervir nos vários pontos da cadeia do 

conhecimento; inclusividade – inserção dos produtores, financiadores e usuários da 

produção técnico-científica; seletividade – capacidade de indução; 

complementaridade entre as lógicas da indução e espontaneidade; competitividade – 

forma de seleção dos projetos técnicos e científicos; mérito relativo à qualidade dos 

projetos; relevância social, sanitária e econômica – caráter de utilidade dos 
conhecimentos produzidos; responsabilidade gestora com regulação governamental; 

presença do controle social (BRASIL, 2008. p. 19). 

 

O século XXI é caracterizado pela era do conhecimento, o que faz da ciência, 

tecnologia e inovação um setor estratégico para o desenvolvimento econômico e social de um 

país (ANDRADE, 2015). 

A PNCTIS apresenta-se como um instrumento que pode facilitar a interface entre as 

ações do Estado, do mercado, da comunidade científica e de outros atores, no âmbito da rede 

nacional de políticas públicas científico-tecnológicas (ANDRADE, 2015).  

A PNCTIS é uma política pública setorial única que promove a interface entre o 

Sistema Único de Saúde (SUS) e as outras políticas públicas relacionadas ao desenvolvimento 

científico, tecnológico e industrial do país (ANDRADE, 2015). 

 
O Sistema Único de Saúde (SUS) tem se tornado um ator estratégico no fomento à 

pesquisa & desenvolvimento em saúde desde a aprovação da Política Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS) e da Agenda Nacional de 

Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS), na II Conferência Nacional de Ciência, 

Tecnologia e Inovação em Saúde realizada em 2004 (ANDRADE, 2015. p. 250). 

 

Diante de uma profissão que é transversal a todas as fases da vida humana, que 

percorre desde a promoção e a reabilitação das transições das pessoas, esse estudo está de 

acordo com a política de prioridades em saúde, pois está inserido na Sub-agenda 14 - 
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Avaliação de tecnologias e economia da saúde; 14.1.2 - Desenvolvimento de modelos de 

incorporação de tecnologias (especificações e homologações). Tendo como eixo temático 

transversal: 2 - Avaliação de Tecnologias de Enfermagem e Economia da Saúde; eixo 

temático vertical: 3 - Cuidado de Enfermagem as Doenças não transmissíveis; e grupo 

populacional: 1 - Cuidado de Enfermagem à Saúde do Adulto e Idoso (BRASIL, 2008).  

 A articulação dessas instituições, no âmbito da consolidação do SUS, pode reduzir a 

dependência do Brasil no que se refere ao acesso a resultados das atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação em saúde e à absorção das tecnologias já disponíveis no mercado 

internacional (ANDRADE, 2015). O SUS é assegurado pelo Estado como um direito 

universal e gratuito aos cidadãos. Além disso, movimenta a economia na produção e compra 

de tecnologias, na oferta de emprego, bens e serviços na rede de saúde (ANDRADE, 2015). 

Também oferecendo maior custo benefício no uso de luvas nas instituições vinculadas ao 

SUS. 

Conhecimento e tecnologias difundem-se facilmente pelos países, cujas fronteiras 

nacionais se tornam permeáveis a esses fluxos, favorecendo a expansão de novos mercados 

(ANDRADE; CARVALHO, 2015). No Brasil, como ocorre em vários países, o setor Saúde 

também representa o maior componente de toda a produção científica e tecnológica, sendo a 

produção científica em saúde mais concentrada na Região Sudeste (BRASIL, 2008). Ainda 

existem carências importantes no que se refere ao desenvolvimento tecnológico no Brasil, 

principalmente em regiões menos favorecidas como o Norte, Nordeste e Centro-Oeste, 

sobretudo às relacionadas com a escassez de centros de excelência, de profissionais e de 

instituições capacitados para a gestão de processos de inovação que se ajustem às exigências 

de qualidade e segurança dos órgãos reguladores (BRASIL, 2008). 

Ressaltamos que as principais estratégias da PNCTIS (BRASIL, 2008) são: 

sustentação e fortalecimento do esforço nacional em ciência, tecnologia e inovação em saúde; 

criação do sistema nacional de inovação em saúde; construção da agenda nacional de 

prioridades de pesquisa em saúde; criação de mecanismos para superação das desigualdades 

regionais; aprimoramento da capacidade regulatória do Estado e criação de rede nacional de 

avaliação tecnológica; difusão dos avanços científicos e tecnológicos; formação, capacitação e 

absorção de recursos humanos no sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação em 

saúde, incentivando a produção científica e tecnológica em todas as regiões do País, 

considerando as características e as questões culturais regionais; participação e fortalecimento 

do controle social. 
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PNCTIS deve contemplar uma política de comunicação em saúde, buscando apoiar e 

ampliar as iniciativas que favoreçam a divulgação científica para pesquisadores, empresários, 

gestores, profissionais de saúde, estudantes dos diversos níveis, etapas e modalidades da 

educação brasileira, com ênfase nos cursos da área de saúde e para a sociedade civil 

(BRASIL, 2008). 

A ampliação da formação e da capacitação de recursos humanos em cursos de pós-

graduação, lato sensu e stricto sensu é uma estratégia essencial que visa fortalecer os grupos 

de pesquisa existentes, aprimorar a capacidade regulatória das instituições, implementar a 

avaliação de tecnologias em saúde e desenvolver a produção e o uso do conhecimento 

científico e tecnológico nos programas, nas ações e nos serviços de saúde (BRASIL, 2008). 

 

2.4.1 Tecnologia de inovação 

 

A tecnologia tem avançado de forma gradativa e nem todos os homens possuem 

acesso econômico ou instrucional para usufruir de todas as inovações em beneficio próprio. 

Temos tratado a tecnologia como algo novo e moderno, que estaria contida nos equipamentos, 

nos aparelhos e instrumentos. Com isso, esquecemos que os equipamentos são produtos de 

um determinado saber tecnológico que se ateve à construção de um determinado 

procedimento eficaz, em função de um determinado objetivo (FLORÊNCIO; SABÓIA, 

2015).  

A tecnologia é um termo bem abrangente e variável, podendo ser desenvolvida e 

aplicada em diversas áreas do conhecimento humano, inclusive na Enfermagem, quando 

cuidamos de indivíduos ou elaboramos planos e estratégias para a promoção da saúde. A 

tecnologia em saúde é um tema muito discutido no meio científico, onde profissionais 

multidisciplinares tentam encontrar novos recursos para a manutenção da vida de indivíduos 

(BALBINO et al., 2009). A tecnologia tem o poder de influenciar tudo a nossa volta, 

incorporando a ela recursos antigos e atuais, melhorando e aperfeiçoando o modo de cuidar e 

promovendo a saúde e o bem-estar dos pacientes por meio da prática em saúde.  

A tecnologia tem três camadas de significado: a de objetos físicos tais como 

instrumentos, maquinário e matéria (tecnologia dura); a de uma forma de conhecimento, na 

qual significa que é concebido para um objeto através de nosso conhecimento de como usá-lo, 

repará-lo, projetá-lo e produzi-lo (tecnologia leve-dura) e, ainda, formando parte de um 

conjunto complexo de atividades humanas (tecnologia leve) (CUBAS, 2012).  
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Em décadas passadas houve uma rápida expansão de conhecimentos e habilidades 

tecnológicas como resultado do desenvolvimento da ciência e da tecnologia nas diversas áreas 

de atenção à saúde: na educação, no cuidado, na pesquisa e no gerenciamento (BALBINO et 

al., 2009). Através desta expansão, houve uma mudança considerável nos ambientes de 

trabalho e nos serviços prestados à comunidade de atenção à saúde, refletindo diretamente na 

mudança de valores e nas relações humanas. Estes avanços tecnológicos têm nos inspirado 

permanentemente a refletir sobre o que a enfermagem foi, é e será (GALLO, 2015). 

  A tecnologia revela a maneira como as pessoas lidam com a natureza e cria as 

condições de intercurso com as quais nos relacionamos uns com os outros. A humanização, 

hoje tão debatida, é um grande artifício tecnológico e para tal, há a necessidade de se 

reconhecer às modalidades e as diferentes estratégias de implementá-la. Portanto, é também 

um erro definir a tecnologia apenas como instrumentos e técnicas ou associá-la à 

compreensão de superioridade, especialização e profissionalismo.  

A inovação tecnológica é a introdução no mercado, com êxito, de produtos, serviços, 

processos, métodos e sistemas que não existiam anteriormente, ou que contém alguma 

característica nova e diferente dos que existem em vigor (RAMOS; SEIXAS FILHO, 2018).   

Os profissionais devem estar preparados para o rápido crescimento, inovações e 

evoluções tecnológicas, acompanhando o desenvolvimento humano na tentativa de alcançar 

uma competência social saudável e solidária, pois, por mais eficiente que sejam as máquinas, 

não poderemos jamais subestimar o capital tecnológico do conhecimento.  

A presença do Enfermeiro é de extrema importância para o cuidado e a formação de 

enfermeiros para o atual contexto de transformação dos serviços de saúde vem sendo 

discutida e seu aprimoramento contínuo deverá levar aos resultados desejados (LEAL; 

CAMELO; SANTOS, 2017). Para a garantia da qualidade assistencial prestada ao cliente é 

necessário um equilíbrio entre a tecnologia e o verdadeiro papel do enfermeiro, pois ele como 

ser pensante realiza tecnologias diversificadas ao cuidar sistematicamente.  

Vale ressaltar a importância do toque, do olhar atento, da percepção de um desconforto 

observado através de sinais e sintomas e até mesmo a expressão facial que revela a melhoria 

do quadro clínico apresentado, como fator crucial para realização de novas tecnologias em 

benefício da preservação da integridade e da manutenção do bem-estar do indivíduo, pois este 

tipo de tecnologia desenvolvida, jamais será substituído por quaisquer artefatos e maquinários 

tecnológicos, por mais avançados e eficazes que sejam (BALBINO et al., 2009). O 

enfermeiro também se insere na busca de novas tecnologias na arte do cuidar.  
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2.5 Atualidade sobre inovações na área de saúde 

 

A fim de verificar o que existe sobre inovações na área de saúde, realizou-se busca da 

literatura no Portal Regional da Biblioteca Virtual em Saúde. A captura das publicações 

ocorreu no período de julho de 2020.  

Para a busca inicial utilizou-se os seguintes descritores tecnologia, inovação, saúde e 

enfermagem com operador boleano AND, publicados em português, espanhol, francês e 

inglês, do tipo artigo, no período compreendido entre 2010 e 2020. 

Foram encontrados 72 artigos. A seguir foram usados como critério de inclusão os 

trabalhos que apresentavam textos completos disponíveis online gratuitamente, selecionadas 

apenas as publicações que respondessem a questão de pesquisa. Houve a exclusão de 01 

artigo repetido, de 23 que só estavam disponíveis os resumos, de 25 que não responderam as 

perguntas da pesquisa e de 14 artigos não disponíveis online gratuitamente. 

Ao final da aplicação dos critérios de inclusão/exclusão trabalhou-se com 09 artigos 

que atendiam aos objetivos do estudo. (Figura 1). Sendo 01 na BDENF, 02 na Lilacs e 06 na 

Medline. 

Figura 1 - Diagrama do fluxo da revisão na BVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado pelo autor. 

Total de publicações 

N = 9 

Critérios de exclusão 
– não responder a pergunta da pesquisa  N = 25 

– duplicidade de resultado  N = 1 
– textos incompletos  N = 23 

- textos completos pagos N=14 

Critérios de exclusão 
1 – duplicidade/triplicidade 
2 – textos incompletos  

Critérios de inclusão 
1 – artigos completos disponibilizados 
gratuitamente; 
2 – responder a pergunta da pesquisa; 
 
 

Questão de pesquisa: 

Quais são as inovações na área de saúde relacionadas à enfermagem? 

 

Descritores (DeCS): Tecnologia and inovação and saúde and 

enfermagem 

– idioma em português, inglês, espanhol e francês; 

– publicados entre os anos de 2010 e 2020. 

N = 72 
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Quanto ao local de publicação, 03 foram publicados no Brasil e 06 nos Estados 

Unidos. Em relação aos tipos de estudo, 01 era exploratório descritivo com abordagem 

qualitativa, 01 era transversal, 04 eram reflexões teóricas e 03 eram qualitativos.  

Dentre as pesquisas brasileiras, uma foi desenvolvida em um hospital da Cidade Rio 

de Janeiro – RJ e a outra em cidades do Sul do país, 01 não informou a localidade. 06 artigos 

internacionais informaram apenas que a realização foi no Texas - Estados Unidos, não 

informando o nome da cidade, e outro em Taiwan. 04 artigos não informaram o local de 

realização.  

Quanto à coleta dos dados dos artigos selecionados, identificaram-se questionários, 

entrevistas e observação.  

Foi realizada leitura minuciosa do material que continha os principais achados e, desta 

análise textual, surgiram duas categorias: as inovações tecnológicas em saúde e as relações 

das inovações tecnológicas com a enfermagem. 

 

2.5.1 As inovações tecnológicas  

 

 Compuseram essa categoria 09 artigos. 

A inovação tem diversas classificações, que variam do tipo de benefício ao grau 

de inovação. 

Quanto ao processo de seu desenvolvimento, pode ser chamada de inovação aberta 

ou fechada. Existe também a classificação da inovação em produtos, processos e modelos de 

negócios. Uma empresa que usa inovação aberta utiliza fontes externas para seus processos de 

inovação: clientes, fornecedores e universidades. As empresas que apostam apenas no 

desenvolvimento interno realizam a chamada inovação fechada (BALESTRIN, 2008). 

 

Em relação ao grau de inovação pode-se estabelecer que uma inovação incremental 

é aquela que agrega valor para necessidades mais imediatas dos consumidores como 

uma nova embalagem ou uma nova cor de um produto. A inovação radical é aquela 

que atende a necessidades menos evidentes, ela altera o modelo de negócio e, 

algumas vezes, revoluciona todo o mercado, introduzindo novos concorrentes de 

diferentes indústrias. (FIALKOWSKI; KISTMANN, 2018 p.3) 

  

Dentre as inovações encontradas, segundo a classificação, quanto ao processo de 

desenvolvimento elas são consideradas como abertas e de processo, quanto ao grau de 

inovação são incrementais.  
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Percebe-se que o mundo vem avançando tecnologicamente de forma rápida, onde 

diversos artefatos são desenvolvidos para facilitar o trabalho de profissionais envolvidos na 

assistência ao paciente, e também melhorar a qualidade de vida daqueles que dependem de 

um acompanhamento mais acirrado em relação a questões que envolvem a saúde. Através da 

leitura dos artigos selecionados na busca para esta revisão foi percebida a implantação de 

diversos artefatos tecnológicos em diversas áreas hospitalares e extra-hospitalares, que 

ajudam no monitoramento e controle do estado de saúde dos pacientes como: aplicativos; 

registros de saúde eletrônicos; dispositivos portáteis; e maquinários cirúrgicos avançados que 

permitem procedimentos minimamente invasivos, oferecendo menos risco para complicações.  

 Atualmente, buscar a incorporação da tecnologia no processo de trabalho em saúde 

representa elemento fundamental para edificar a melhoria da prática assistencial 

(SALVADOR et al., 2012).  

Os prontuários eletrônicos e os sistemas de controle parecem ser o tipo de tecnologia 

que despertam interesse nos pesquisadores e são os mais desenvolvidos, apresentando 

diversas funções e habilidades. Conforme citado nos artigos pesquisados, vários autores 

apontaram que são inúmeras as vantagens com o uso das tecnologias trazidas para o cuidado 

de enfermagem e toda equipe de saúde a citar: a banheira portátil (BACKES et al., 2017); o 

ultrassom (OLIVEIRA; DANSKI; PEDROLO, 2016) que facilita o procedimento de punção 

venosa de difícil acesso; o Telessaúde (TAYLOR et al., 2015) que permite a troca remota de 

dados referentes aos pacientes; os aplicativos, os registros de saúde eletrônicos e os 

dispositivos portáteis (MITCHELL, 2015) que possibilitam um cuidado e monitorização a 

distancia; os sistemas móveis de prontuário eletrônico que ajudam na rotina diária de cuidados 

(KUANG-MING; CHUNG-FENG; CHEN, 2013); a tecnovigilância e a melhoria da saúde 

ocupacional dos profissionais (OLIVEIRA; SOUZA, 2012); os canais digitais de 

comunicação do Patient Centered Medical Home (FORTNEY et al., 2011); a assistência 

robótica para procedimentos cirúrgicos (ULMER, 2010); e o Home-base que ajuda na 

melhora da qualidade do atendimento (TAK; BENEFIELD; MAHONEY, 2010). 

O estudo realizado em um hospital da cidade do Rio de Janeiro, em uma Unidade de 

Terapia Intensiva cardiológica, enfatiza que o gerenciamento de risco hospitalar, a 

tecnovigilância, possui papel essencial no que diz respeito à sistematização e ao 

monitoramento de eventos adversos, executando ações para o controle e eliminação de seus 

danos. Ressalta que é indiscutível a relevância do aparato tecnológico como instrumento de 

trabalho em terapia intensiva e também da importância do devido preparo do profissional que 

deve utilizar seus conhecimentos com vistas à assistência livre de riscos, pois a não 
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observância da organização no que se refere à tecnovigilância e a capacitação em serviço 

podem acarretar sobrecarga psicofísica nos profissionais. O trabalho em terapia intensiva, por 

sua complexidade, requer recursos tecnológicos avançados em qualidade e quantidade, bem 

como investimento na capacitação do enfermeiro (OLIVEIRA; SOUZA, 2012). 

 

2.5.2 As relações das inovações tecnológicas com a enfermagem 

 

 Não há dúvidas da melhoria assistencial ocasionada pelas inovações tecnológicas, 

como também a importância do preparo profissional, do oferecimento de recursos adequados 

e da preservação do cuidado acolhedor e humanizado para que tal processo seja eficaz 

(SALVADOR et al., 2012). 

Destaca-se a importância das inovações tecnológicas para o cuidado ao paciente, 

consequentemente refletindo na melhora e no dinamismo do trabalho da equipe de 

enfermagem. Dentre elas a Banheira Portátil se constitui em tecnologia agregadora, na medida 

em que possibilita a melhora clínica do estado geral do paciente ao transcender práticas 

tradicionais mecanizadas pelo alcance de práticas avançadas de cuidado de enfermagem 

(BACKES et al., 2017). 

O ultrassom se mostrou como inovação destinada a facilitar o procedimento de punção 

venosa de difícil acesso, que muito aflige profissionais de enfermagem no anseio de obter um 

acesso venoso eficiente para evitar complicações e prover subsídios à tomada da decisão 

clínica mais adequada para cada paciente (OLIVEIRA; DANSKI; PEDROLO, 2016). 

O Telessaúde (TAYLOR et al., 2015) é uma tecnologia de vida assistida usada em 

serviços de saúde e assistência social, permite troca remota de dados (resultados de glicemias 

e outros exames sanguíneos, leituras de pressão) e informações adicionais entre um paciente e 

os profissionais de saúde para ajudar no diagnóstico médico e de enfermagem, melhores 

condições para o estabelecimento de condutas e gestão das condições de saúde.  

A enfermagem vem se adaptando aos novos métodos de trabalho com as inovações e 

tecnologias e o desenvolvimento de aplicativos, registros de saúde eletrônicos e dispositivos 

portáteis. Houve uma melhora na possibilidade de acompanhamento e monitorização da 

atividade física, sinais vitais e outros indicadores de saúde, aumentando a integração entre os 

portais do paciente e dos registros de saúde eletrônicos (MITCHELL, 2015). 

A adoção de sistemas móveis de prontuário eletrônico é uma das abordagens 

superiores para melhorar a cabeceira e ponto de serviços de cuidados de enfermagem. A 

adoção da tecnologia pode ajudar enfermeiras na realização de suas rotinas diárias de cuidado 
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e nos trabalhos de manutenção de registros, de forma mais eficaz (KUANG-MING; CHUNG-

FENG; CHEN, 2013).  

No gerenciamento de risco hospitalar, a tecnovigilância atua nos procedimentos para 

aquisição, utilização e controle da qualidade de produtos e equipamentos na saúde, em que a 

avaliação do risco conferido ao doente ou aos produtos em uso no seu cuidado pode refletir 

também na segurança do trabalhador, minimizando o desgaste e a possibilidade de erros 

(OLIVEIRA; SOUZA, 2012), melhorando o desempenho da equipe de enfermagem e 

garantindo melhor qualidade na assistência de enfermagem prestada. 

O Patient Centered Medical Home é um modelo de atenção que enfatiza, entre outras 

coisas, o melhor acesso do paciente através de canais digitais de comunicação, que reduz 

drasticamente os problemas de acesso geográficos, temporais e culturais enfrentados por 

muitos pacientes (FORTNEY et al., 2011).  

Assistência robótica, laparoscópica com única incisão cirúrgica, cirurgia endoscópica 

transluminal por orifício natural e cirurgia toracoscópica vídeo-assistida, conduziram à 

expansão contínua da cirurgia minimamente invasiva em novas especialidades. Com esta 

expansão, enfermeiros perioperatórios e outros membros da equipe cirúrgica são necessários 

para continuar a aprender sobre novas tecnologias e instrumentação, bem como as técnicas e 

os desafios envolvidos no uso destas tecnologias, para ajudar a garantir a segurança de seus 

pacientes (ULMER, 2010). 

Os cuidados de longa duração formais (LTC) sugerem adoção de tecnologia da 

informação de saúde que é a intervenção de monitoramento home-base tecnológica, que vai 

facilitar a coordenação, melhorar a qualidade do atendimento e aumentar a eficiência no LTC 

e em todo o continuum de assistência à saúde (TAK; BENEFIELD; MAHONEY, 2010). 

Esta revisão de literatura possibilitou a observância das características das novas 

tecnologias desenvolvidas para o trabalho assistencial a pacientes. Vislumbrou-se a 

necessidade de ações específicas de preparo profissional, sendo essas ações direcionadas ao 

melhor cuidado com os recursos humanos de enfermagem e de toda equipe envolvida no 

cuidado e com a ambiência.  

É de suma importância que gestores das instituições, quando pensem em tecnologia, 

mostrem-se comprometidos com as melhorias e os benefícios trazidos para o trabalho e para a 

assistência de enfermagem aos seus colaboradores e pacientes. 

 Existe a necessidade de que os enfermeiros sejam capacitados e que pesquisem, 

treinem e capacitem pesquisadores para o desenvolvimento de novas tecnologias e inovações 

da ciência, isto será possível através de parcerias desenvolvidas com instituições que irão 
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financiar projetos em desenvolvimento. Também existe a importância da realização de 

pesquisas de forte impacto e de publicações nacionais sobre o tema, para que possamos 

identificar de forma mais expressiva as tecnologias desenvolvidas e utilizadas no país.   
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CAPÍTULO III 

 

3 MÉTODOS E TÉCNICAS 

 

Esta tese foi desenvolvida através do método Design Science Research - DSR de 

avaliação experimental por experimento controlado.  

O DSR é o método que operacionaliza e fundamenta a condução da pesquisa quando o 

objetivo a ser alcançado é um artefato (DERSCH, 2013), no caso desta tese é a inovação 

tecnológica para a adaptação de luvas grandes a mãos pequenas.  

 A avaliação por experimento controlado estuda o artefato em um ambiente controlado 

para verificar suas qualidades e sua usabilidade (LACERDA et al., 2013).  

Nesse sentido, o DSR se constitui como um processo rigoroso de projetar artefatos 

para resolver problemas, avaliar o que foi projetado ou o que está funcionando e comunicar os 

resultados obtidos (ÇAĞDAŞ; STUBKJÆR, 2011). Método este, que busca a partir do 

entendimento do problema, projetar, criar e avaliar artefatos que permitam transformar 

situações, alterando suas condições para estados melhores ou desejáveis (DERSCH, 2013).  

Em DSR, um problema prático é o responsável por guiar a pesquisa e, a partir dele, 

surgirão outros problemas práticos e questões sobre o conhecimento, tratando-se de 

demonstrar e justificar os procedimentos adotados para aumentar a confiabilidade do artefato 

e de seus resultados quando em uso (LACERDA et. al., 2013).  

O método de pesquisa de DSR inicia-se com a “investigação do problema”, uma etapa 

considerada como uma questão acerca do conhecimento do problema a ser pesquisado. Sua 

natureza teórica fica bastante evidenciada pela busca de informação como um modo de 

entender o problema, sem ter ainda a capacidade de mudá-lo (RODRIGUES, 2018). Para 

contemplação desta etapa será realizada a identificação das dificuldades apresentadas pelos 

profissionais de saúde durante a utilização de luvas de procedimentos grandes em mãos 

pequenas, nos cuidados com o paciente. 

A etapa seguinte é constituída do “desenvolvimento de solução”, sendo caracterizada 

pelo enfrentamento de um problema prático. Para atendimento a esta etapa foi realizado 

projeto e criação de uma inovação tecnológica para adequação de luvas grandes em mãos 

pequenas para cuidados com o paciente. 

 A próxima etapa para a realização do DSR é a “validação de projeto”, etapa baseada 

na construção de conhecimento, onde o pesquisador analisa os potenciais resultados de uma 

implementação bem sucedida do projeto realizado (RODRIGUES, 2018).  
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O método de DSR segue com a etapa de “implementação”, totalmente prática e tem 

como última etapa a ser descrita: a “avaliação de implementação”, que também tem como 

objetivo gerar conhecimento científico sobre a pesquisa realizada. Para atendimento a esta 

etapa foi realizada a avaliação da efetividade da inovação tecnológica, criada para adequação 

de luvas grandes em mãos pequenas para cuidados com o paciente. 

A partir dessas etapas, autores afirmam que a Design Science Research pode ser 

descrita como o design e a validação de propostas de solução para problemas práticos 

(RODRIGUES, 2018; WIERINGA, 2009; HEVNER et al. 2004). 

 

Figura 2 - Esquema de condução de etapas do Design Science Research 

 

Fonte: Elaborada pelo autor, baseado nas etapas do Design Science Research. 

 

Em Design Science Research se compreende como fonte de validade um conjunto de 

procedimentos para garantir os resultados gerados pelo artefato projetado (LACERDA et al., 

2013). Chakrabarti (2010) afirma que validade é um fator determinante para amparar a 

pesquisa, com o intuito de facilitar a utilização ou a aplicação da pesquisa no campo prático. 

A validade de uma pesquisa pode ser caracterizada como um conjunto de procedimentos 

Investigação do problema 

Desenvolvimento de solução 

Validação de projeto 

Implementação 

Avaliação de implementação 
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utilizados para garantir que o que foi concluído com uma pesquisa possa ser afirmado com 

segurança.  

 

3.1 Campo de pesquisa  

 

 O campo de pesquisa foi o Hospital São João Batista (HSJB), na Cidade de Volta 

Redonda, no interior do Estado do Rio de janeiro.  

Com sua fundação datada de 25/05/1952, a União Hospitalar Gratuita (UHG) teve 

como objetivo inicial facultar assistência hospitalar gratuita aos seus associados. Em agosto 

de 1952, o presidente da Fundação Nelson Kerensky Paes Barreto e demais diretores 

comunicaram a população a criação da UHG, com a finalidade de construir e manter um 

hospital gratuito. A ideia de seus idealizadores era suprir a necessidade do município, já que o 

Hospital da Companhia Siderúrgica Nacional - CSN, criado com a instalação da empresa, só 

atendia os seus funcionários. 

A partir de 1961, porém, começaram as mudanças, com a entidade passando a se 

chamar Hospital São João Batista - Gestão Municipal - HSJB. Em 13 de outubro de 1971, por 

meio de Decreto do então prefeito Francisco Fontes Torres, foi criado o Serviço Autônomo 

Hospitalar (SAH), vinculado à Prefeitura Municipal de Volta Redonda. 

Hoje, o perfil assistencial é o atendimento de urgência e emergência de média e alta 

complexidade. O Hospital possui equipe multiprofissional para atendimento Porta aberta tipo 

II, 24 horas em Urgência/Emergência, atendendo Clínica Médica, Cirúrgica, Pediatria, 

Ginecologia e Obstetrícia e Traumato-Ortopedia, sendo Polo de referência regional para alta 

complexidade. Faz a Classificação de risco pelo Protocolo de Manchester, na Unidade de 

Urgência/Emergência Adulto.  

Tem o Título de Hospital Amigo da Criança desde 2002 e foi reconhecido em 2015, 

como Hospital Amigo da Mulher. Recebe ao decorrer do ano, alunos de várias escolas de 

nível superior e técnico, para desenvolverem seus estágios curriculares. Com isso, é 

reconhecido como Hospital de Ensino e se encontra em processo de certificação pelo 

Ministério da Educação e Saúde. Pela capacidade de atendimento e alta especialização, o 

Hospital São João Batista é referência de saúde dos municípios da região Sul Fluminense. 

 O Hospital Municipal São João Batista é uma extensão da Secretaria Municipal de 

Saúde de Volta Redonda. Atende aos fundamentos básicos do  Sistema Único de Saúde e é 

considerado um hospital de grande porte (PNASS, 2007), com 176 leitos com nível de 
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atenção ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade, possuindo um total de 361 

profissionais de enfermagem. 

 

3.2 Participantes do estudo 

 

 Participaram do estudo os profissionais de enfermagem assistencial (enfermeiros e 

técnicos de enfermagem), que utilizam luvas de procedimento durante a realização das 

atividades laborais. 

 

3.3 Critérios de inclusão 

 

 Profissionais de enfermagem que exerçam assistência direta ao paciente e que 

utilizam luvas de procedimentos maiores que o tamanho adequado para suas mãos. 

 

3.4 Critérios de exclusão  

 

 Profissionais de enfermagem que apresentem alergia ao látex; 

 Profissionais de enfermagem de férias e licenciados; 

 

3.5 Técnicas e instrumentos 

 

 A coleta de dados foi realizada pelo pesquisador em cinco etapas descritas a seguir: 

1ª etapa: após a seleção dos setores que prestam atividades assistenciais diretas ao 

paciente para a realização da pesquisa, os profissionais envolvidos foram orientados, em um 

primeiro momento, a usar luvas de tamanhos maiores para o desenvolvimento de suas 

atividades laborais (realizando procedimentos diversos como: punção venosa, higienização de 

pacientes, banho no leito, preparo e administração de medicamentos, sondagens, manipulação 

de pacientes e materiais entre outros). Após a realização dos procedimentos, os mesmos foram 

entrevistados e, como instrumento de produção de dados, utilizou-se a entrevista com um 

roteiro de pergunta aberta (Apêndice C), por meio de gravação em áudio realizada pelo 

próprio pesquisador.  

A aplicação desta técnica obedeceu ao grau de inserção no campo e ao envolvimento 

com os sujeitos atuantes no contexto da pesquisa. A pergunta foi formulada e os profissionais 

tiveram a liberdade para discorrer livremente sobre o que foi perguntado. As entrevistas foram 
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encerradas quando houve saturação dos dados, aonde se chega o tamanho final de uma 

amostra, interrompendo a captação de novos dados, quando os dados obtidos passam a 

apresentar, na avaliação do pesquisador, certa redundância ou repetição não sendo 

considerado produtivo persistir na coleta de dados (FALQUETO; HOFFMANN; FARIAS, 

2018) e estes foram transcritos na íntegra. 

2ª etapa: Houve projeto do protótipo e a criação do dispositivo para adaptação de 

luvas grandes a mãos pequenas. 

3ª etapa: Houve a apresentação da luva de procedimento com a inovação tecnológica 

aos participantes e um treinamento com a equipe para a ciência de todos quanto ao método 

adequado de acionamento, realizado pelo próprio pesquisador.  

4ª etapa: Retornamos após a apresentação para o oferecimento da luva com a 

inovação tecnológica para o desenvolvimento de suas atividades laborais com o acionamento 

do dispositivo. Após a realização dos procedimentos, os mesmos foram entrevistados. Como 

instrumento de produção de dados, utilizou-se a entrevista (Apêndice D), por meio de 

gravação em áudio realizada pelo próprio pesquisador. Os entrevistados desenvolveram vários 

procedimentos com a luva (punção venosa, higienização de pacientes, banho no leito, preparo 

e administração de medicamentos, sondagens, manipulação de pacientes e materiais entre 

outros). Após a realização dos procedimentos, a pergunta foi formulada e os profissionais 

tiveram a liberdade para discorrer livremente sobre o perguntado. As entrevistas foram 

encerradas quando houve saturação dos dados e logo após a gravação, estes foram transcritos 

na íntegra, para dar prosseguimento à etapa seguinte. 

5ª etapa: Após a entrevista dialogada gravada, os profissionais envolvidos na pesquisa 

foram convidados a realizar o preenchimento de um questionário com alternativas de resposta 

dispostas em uma escala Likert de 5 pontos (Apêndice E), sendo: 1. Com certeza não é fácil; 

2. Não tenho certeza se é fácil; 3. Indiferente; 4. Sim. Parece fácil; 5. Com certeza é fácil, para 

o preenchimento após o término do uso do produto com o acionamento do dispositivo.  

  

3.6 Tratamento e análise dos dados 

 

Os dados foram submetidos à análise temática de acordo com a proposta de conteúdo 

de Minayo (2012), que parte das seguintes fases: leitura exaustiva do material e pré-análise do 

mesmo; extração das palavras-chaves e unidades temáticas; construção dos eixos temáticos; e 

categorização para análise e interpretação dos mesmos. 
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Os dados oriundos da escala Likert foram submetidos à análise estatística descritiva, 

com vistas a apresentar a frequência Média, Média Ponderada (MP) e o Ranking Médio (RM), 

sendo os resultados apresentados por meio de tabelas e quadros. 

A seguir o fluxograma de realização de coleta de dados, tratamento e análise dos 

dados: 

 

Figura 3 - Fluxograma de realização de coleta de dados 

 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

 

 

Convite a participação da pesquisa 

Assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Realização de procedimento com luva inadequada e entrevista gravada 

Projeto e criação da inovação tecnológica para adequação de luvas 
grandes em mãos pequenas  

Apresentação, treinamento de método de acionamento da inovação tecnológica para 
adequação de luvas grandes em mãos pequenas  

Realização de procedimento com luvas  com acionamento da inovação tecnológica para 
adequação de luvas grandes em mãos pequenas para cuidados com o paciente 

Preencimento de formulário com Escala Likert 

Análise estatística e geração de resultados  e tabelas 

Descrição de dados estatísticos  
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3.7 Aspectos éticos da pesquisa 

 

 Em atendimento a Resolução nº 466/2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

que regulamenta a realização de pesquisa com seres humanos, este estudo foi submetido à 

Plataforma Brasil e apresentado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital 

Universitário Antônio Pedro/Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense e 

avaliado em relação às implicações éticas da pesquisa proposta, tendo aprovação sob o CAAE 

14339419.4.0000.5243, com Número do Parecer: 3.726.804 (Anexo C). 

A proposta de estudo foi apresentada e discutida previamente com os diretores de 

enfermagem do hospital envolvido, bem como os propósitos do estudo foram previamente 

esclarecidos aos sujeitos, sendo dada a garantia de anonimato, sigilo e privacidade. Para a 

participação no estudo todos os sujeitos assinaram conscientemente e voluntariamente o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice A). Para preservar o 

anonimato dos participantes, na apresentação dos resultados, os profissionais envolvidos na 

pesquisa foram nomeados com a letra “P” e o número sequencial. 

Não houve recebimento de nenhum subsídio financeiro para a realização da pesquisa e 

o financiamento da pesquisa foi custeado pelo próprio pesquisador. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 RESULTADOS  

 

Neste capítulo é apresentada a contextualização do local de realização da pesquisa e a 

caracterização dos participantes em relação a sua categoria profissional, setor de atividade 

laboral, tempo de serviço, sexo e tamanho das mãos. Foram apresentadas as dificuldades dos 

profissionais de enfermagem durante a utilização de luvas de procedimentos, o projeto de 

criação, a utilização e a satisfação da usabilidade de uma inovação tecnológica para 

Adaptação de Luvas de Procedimentos grandes em mãos pequenas para cuidados com o 

paciente.  

  

4.1 Caracterização dos participantes da pesquisa  

 

 No mês de julho de 2020, o HSJB contava com 99 Enfermeiros e 262 técnicos de 

enfermagem, somando um total de 361 profissionais desta categoria em atuação na 

instituição. Utilizando os critérios de inclusão e exclusão, adotados para este estudo, foram 

entrevistados 204 (56,50%) dos profissionais de enfermagem do campo de pesquisa, sendo 59 

enfermeiros e 145 técnicos de enfermagem.  

 Houve resistência de alguns profissionais em participar da pesquisa, devido às 

inúmeras tarefas e falta de tempo para tal, porém o setor com maior participação foi o de 

Maternidade com 38 (18,62%) entrevistas, seguido de Pronto Socorro Adulto com 28 

(13,72%) e Clínica médica com 23 (11,27%) participantes e participações. Conforme tabela a 

seguir: 
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Tabela 1 - Frequência de entrevistas por setor. Niterói RJ, 2020. 

 
SETOR Frequência Percentual 

MATERNIDADE 38 18,62% 

PRONTO SOCORRO ADULTO 28 13,72% 

CLÍNICA MÉDICA 23 11,27% 
CLÍNICA CIRÚRGICA 20 9,80% 

UNIDADE TERAPIA INTENSIVA – UTI 20 9,80% 

PEDIATRIA 17 8,33% 
UTI NEO 16 7,84% 

UNIDADE INTERMEDIÁRIA – UI 15 7,35% 

CENTRO CIRÚRGICO OBSTÉTRICO 8 3,92% 

AMBULATÓRIO 6 2,94% 
CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO 4 1,96% 

BANCO DE SANGUE 3 1,47% 

CENTRO CIRÚRGICO 3 1,47% 
HEMODIÁLISE 2 0,98% 

COMISSÃO DE INFECÇÃO HOSPITALAR 1 0,49% 

Total 204 100.0% 
Fonte: Resultados da Pesquisa. Elaborada pelo autor. 

 

 Em relação ao tempo de atuação profissional dos participantes, a maioria 66 (32,35%) 

possui até 5 anos de atuação; seguidos dos 37 (18,13%) que possuem de 6 a 10 anos; 36 

(17,64%) tinham entre 11 a 15 anos de atuação, enquanto havia outros 4 (1,96%) profissionais 

que  tinham menos de um ano de experiência profissional, em menor número 1(0,49%) 

profissional com atuação acima de 40 anos . Demonstrado em tabela a seguir: 

 

Tabela 2 - Tempo de atuação de atuação profissional em anos. Niterói RJ, 2020. 

 
TEMPO DE ATUAÇÃO EM ANOS Frequência Percentual 

Abaixo de 1  4 1,96% 

1 a 5 66 32,35% 

6 a 10 37 18,13% 
11 a 15  36 17,64% 

16 a 20 18 8,82% 

21 a 25  20 9,80% 
26 a 30  14 6,86% 

31 a 35 4 1,96% 

36 a 40 4 1,96% 
Acima de 40 1 0,49% 

Total 204 100.0% 
Fonte: Resultados da Pesquisa. Elaborada pelo autor. 

 

A pouca experiência pode causar insegurança para a realização de determinados 

procedimentos, pela falta de habilidade e o medo de errar, por isso, existe a importância de 

que os profissionais em início de carreira recebam o apoio dos profissionais mais experientes 

a ajudá-los a enfrentar e superar esses medos e angústias. O aprendizado diário e as 
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experiências adquiridas nesse percurso proporcionam segurança a esses profissionais 

(SOUZA; PAIANO, 2011). 

Dentre os participantes, 192 (94,11%) do sexo feminino e 12 (5,88%) do sexo 

masculino.  

 Em relação ao tamanho adequado de luvas de procedimentos utilizadas pelos 

participantes do estudo, 118 relataram preferir trabalhar com luvas do tamanho “M”, seguidos 

dos 76 profissionais que optam por trabalhar com luvas “P”, enquanto 8 preferiam trabalhar 

com luvas do tamanho “G” e apenas 2 usando tamanho “PP”, conforme demonstra a tabela a 

seguir: 

 

Tabela 3 - Frequência de tamanho de luvas. Niterói RJ, 2020. 

 

TAMANHO Frequência Percentual 

PP 2 0,98% 

P 76 37,25% 

M 118 57,84% 

G 8 3,92% 

Total 204 100.0% 

Fonte: Resultados da Pesquisa. Elaborada pelo autor. 

 

É importante utilizar as luvas no tamanho adequado às mãos do usuário. Ressalta-se 

que a instituição de realização da pesquisa fornece para seus colaboradores luvas de 

procedimento de marcas/fabricantes diversos nos tamanhos “M” e “G”, cabendo ao 

profissional adequar-se a um desses tamanhos disponíveis para a execução do procedimento.  

A escolha da luva de proteção errada pode acarretar uma série de problemas de saúde ao 

trabalhador. Cabe ao empregador o fornecimento gratuito, a recomendação do uso adequado 

baseado no risco, a orientação e o treinamento dos profissionais quanto ao uso de luvas 

(MÔNICO et al., 2014). O uso de luvas de procedimento nos serviços de assistência à saúde 

se deve à necessidade de proteção individual dos profissionais e pacientes do risco de 

infecção. 

 

4.2 As dificuldades dos profissionais de enfermagem durante a utilização de luvas de 

procedimentos  

 

Para o levantamento das dificuldades dos profissionais de enfermagem durante a 

utilização de luvas de procedimentos foi fornecido a cada participante da pesquisa um par 

luvas para realização de procedimentos (punção venosa, higienização de pacientes, banho no 
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leito, preparo e administração de medicamentos, sondagens, manipulação de pacientes e 

materiais entre outros) obedecendo ao seguinte critério, conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 1 - Tamanhos de luvas utilizadas para realização de procedimentos. Niterói RJ, 2020. 

TAMANHO ADEQUADO DE USO 

HABITUAL  

DE LUVA DO PARTICIPANTE 

TAMANHO UTILIZADO AO REALIZAR 

PROCEDIMETO PARA PARTICIPAÇÃO 

NA PESQUISA 

PP P 

P M 

M G 

G GG 

Fonte: Resultados da Pesquisa. Elaborado pelo autor. 

 

Por oferecer diversos tamanhos de luvas e de diferentes marcas no campo de pesquisa 

foi questionado ao participante qual o tamanho mais adequado para o desenvolvimento de 

suas atividades laborais, para que fosse fornecida uma luva de tamanho maior para a execução 

do procedimento. 

Diversas foram as dificuldades relatadas pelos entrevistados, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem, não havendo diferenças nas respostas fornecidas, independente de sua categoria 

profissional, durante o desenvolvimento de suas atividades laborais com o uso de luvas de 

procedimentos com tamanhos inadequados aos de suas mãos. Obteve-se a perda da destreza e 

habilidade como a dificuldade mais citada por 115 (56,37%) dos entrevistados, seguidos dos 

61 (29,90%) que relataram ser a ausência de tato e sensibilidade; 60 (29,41%) alegaram 

desconforto, enquanto 52 (25,49%) disseram ter a saída da luva das mãos como a maior 

dificuldade durante a utilização das mesmas.  

Conforme relatado anteriormente, obteve-se no estudo 204 participantes, ressalta-se 

que alguns dos participantes apontaram uma ou mais dificuldades. Frente a isto, será 

verificado que o quantitativo de dificuldades não condiz com o quantitativo de participantes, 

pelos motivos apresentados na tabela a seguir: 
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Tabela 4 - Frequência de dificuldades. Niterói RJ, 2020. 

 
DIFICULDADE Frequência Percentual 

[...] PERDA DA DESTREZA/HABILIDADE 115 56,37% 

[...] PERDA DE TATO/SENSIBILIDADE 61 29,90% 

[...] DESCONFORTO 60 29,41% 

[...] LUVA SAI DA MÃO DURANTE O PROCEDIMENTO 52 25,49% 

[...] PUXAR/AJUSTAR A LUVA DURANTE O PROCEDIMENTO 20 9,80% 

[...] INSEGURANÇA 17 8,33% 

[...] MENOR ADERÊNCIA POR LUVA LARGA 15 7,35% 

[...] DIMINUIÇÃO DA PREENSÃO 13 6,37% 

[...] RISCO DE CONTAMINAÇÃO 13 6,37% 
[...] RISCO DE ACIDENTE 11 5,39% 

[...] SOBRA DE LUVA NA PONTA DOS DEDOS 8 3,92% 

[...] ROMPIMENTO DA LUVA DURANTE O USO 5 2,45% 

[...] RASGAR A PONTA DOS DEDOS PARA MELHOR TATO 4 1,96% 

[...]VULNERABILIDADE AO ERRO DURANTE O 

PROCEDIMENTO 
3 1,47% 

[...] DESPROTEÇÃO 2 0,98% 

[...] RETIRA A LUVA E TRABALHO SEM ELA 1 0,49% 

Fonte: Resultados da Pesquisa. Elaborada pelo autor. 

 

4.3 O projeto e a criação da inovação tecnológica para adaptação de luvas de 

procedimentos grandes em mãos pequenas 

 

 Partindo da necessidade de adaptação das luvas grandes a mãos pequenas, foi 

primordial a criação de uma inovação tecnológica que permitisse uma melhor adaptação e a 

redução das dificuldades identificadas. Com sua criação, desenvolvimento e projeção, a 

inovação tecnológica passou a ser denominada como Dispositivo Adaptador de Luvas de 

Procedimentos (DALP). 

 

Função 

O DALP é uma inovação tecnológica de produto do tipo incremental, que servirá para 

a adequação do uso de luvas grandes para mãos pequenas, melhorando a aderência do 

material a mão, assegurando melhor usabilidade das luvas pelos profissionais de saúde. 

A inovação de produto refere-se ao desenvolvimento de um bem novo ou melhorado, 

tanto em relação às suas características (componentes, material usado e funcionalidade) 

quanto ao seu uso planejado, com o objetivo de satisfazer às necessidades dos usuários 

(OECD, 2005). A inovação incremental é aquela que tem um grau de novidade moderado e 

gera ganhos relevantes, sendo uma continuidade de algo existente, direcionada para um 

mercado preexistente (SCHERER; CARLOMAGNO, 2009). 
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Figura 4 - Protótipo do DALP 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Composição 

 A luva de procedimentos utilizada para a realização deste estudo foi fabricada com 

100% látex (Borracha Natural), com as seguintes características: lisa, ambidestra, não estéril, 

de uso único, com pó bioabsorvível, tendo as seguintes metragens, conforme quadro e figura a 

seguir: 

 

Figura 5 - Metragem de fabricação de luvas de procedimento com DALP. 

 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

O DALP foi desenvolvido apenas para luvas em látex devido a sua capacidade de 

elasticidade, permitindo o devido acionamento do dispositivo e ajuste às mãos. As luvas 

compostas com outros materiais não responderam às expectativas durante a fase de teste dos 

protótipos criados para a averiguação da usabilidade do DALP. O dispositivo se trata de uma 

fissura de 06 centímetros realizada em um dos lados do punho da luva de procedimento, que é 
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realizada no momento da fabricação industrial da luva, estando situado a 1,5 centímetros da 

borda inferior do punho e centralizado a 1 centímetro das laterais.  

 

Figura 6 - Medidas de confecção do DALP 

 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Após o desenvolvimento de um protótipo, o DALP foi apresentado a uma empresa de 

fabricação de luvas de látex para sua produção industrial dentro das especificações fornecidas 

(Figura 5) e viabilização da testagem realizada neste estudo e posterior avaliação de sua 

funcionabilidade. Houve pronta aceitação por parte dos diretores da empresa fabricante na 
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produção de 1000 pares de luvas, já com a presença do DALP, com esses diretores se 

mostrando solícitos e curiosos pelo resultado da pesquisa. 

 

Instruções de uso e conservação 

 Calçar a luva sem anéis, pulseiras e outros adornos que possam perfurar a luva; 

 Seguir as instruções do fabricante quanto a armazenamento e conservação, pois 

quando não armazenada adequadamente ou exposta a condições ambientais 

inadequadas (calor, umidade e luz) há a possibilidade de alteração das 

características, da eficácia ou do nível de proteção. 

 

Acionamento do DALP 

Conforme Schumpeter (1997), a criação de novos produtos é fundamental. O processo 

inovador de acionamento do dispositivo que permite a aderência das luvas às mãos acontece 

facilmente através do seguimento de instruções, os 9 passos que foram previamente 

oferecidos aos usuários nas caixas do produto, e também através de treinamentos oferecidos 

pelos fornecedores do DALP às instituições interessadas em trabalhar com a inovação.  

O acionamento do DALP pode ser realizado através dos seguintes passos: 

 1
o 
Passo - Calçar a luva com DALP posicionado na região cubital; 

 2
o 
Passo - Tracionar toda a luva para melhor adaptação às mãos; 

 3
o 
Passo - Feche as mãos com a luva tracionada; 

 4
o 
Passo - Com as mãos fechadas puxe apenas a parte inferior do DALP; 

 5
o 
Passo - Gire o DALP para o seu acionamento; 

 6
o 
Passo - Com o acionamento do DALP, passe-o sobre as mãos ainda fechadas; 

 7
o 
Passo - Passe o DALP sobre as mãos fechadas; 

 8
o 

Passo - Após passagem do DALP com as mãos fechadas posicione o mesmo 

sobre o punho; 

 9
o 
Passo - Solte o DALP sobre punho. 

 

Pronto! Sua luva estará adaptada para a execução de procedimentos. 

Para o acionamento correto do DALP é importante seguir as instruções, visando a 

garantia do sucesso do acionamento, como demonstrado na figura a seguir: 
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Figura 7 - Manual de instrução para acionamento do DALP  

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Remoção do DALP 

A descalçagem da luva após o acionamento do DALP se dá pelos mesmos métodos 

convencionais de descalçagem com luvas sem DALP. É importante que o usuário não 

desacione o dispositivo devido ao risco de contaminação, a retirada deve ser procedida 

conforme técnica descrita a seguir:  

 1
o 
Passo - Manter as luvas contaminadas com os dedos voltados para baixo; Com a 

mão oposta enluvada, segurar a face externa da luva, na altura do punho;  

 2
o 
Passo - Tracionar a luva para retirá-la da mão, virando-a pelo avesso; 

 3
o 
Passo - Prender a luva na mão que ainda está enluvada;  

 4
o 
Passo - Segurar a face interna da luva da outra mão, com a mão desenluvada, na 

altura do punho; 

 5
o 
Passo – Tracionar a luva para retirá-la da mão, virando-a pelo avesso;  

 6
o 
Passo - Tracionar a luva com o mesmo movimento anterior, retirando-a de forma 

que uma luva permaneça dentro da outra e o lado contaminado para dentro; 
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 7
o 
Passo - Descartar as luvas de acordo com as políticas locais de gestão de resíduos 

vigentes. 

É de extrema importância que seja realizada a higienização das mãos antes da 

calçagem e da descalçagem de luvas, para que seja assegurado o procedimento livre de riscos 

de contaminações.  

 

Figura 8 - Manual de instrução para remoção do DALP 

 

 

Fonte: Elaborada autor. 

 

Disponibilização, fabricação e distribuição  

 

Após o término das pesquisas e a finalização do processo de patenteamento do DALP, 

Almeja-se que este novo produto tecnológico seja introduzido como inovação 

(SCHUMPETER, 1997) nos processos de fabricação industrial de luvas, fazendo com que as 
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mesmas possam atingir um maior número de profissionais, melhorando a dinâmica do uso de 

luvas e a economia.  

 

 4.4 A utilização do Dispositivo para Adaptação de Luvas de Procedimentos grandes em 

mãos pequenas para cuidados com o paciente 

 

 Para a realização da avaliação da utilização do DALP foi aplicado um treinamento 

profissional previamente agendado com os funcionários, enfermeiros e técnicos de 

enfermagem, onde os mesmos dentro do seu horário de trabalho se dispunham a participar do 

treinamento, após convite feito pelo pesquisador nos setores de trabalho e através de cartaz de 

divulgação do evento (Apêndice B), conforme a possibilidade do serviço e saída do setor para 

a participação do treinamento, bem como posterior entrevista e preenchimento de formulário 

de pesquisa. O treinamento ocorreu em sala destinada pela coordenação dos serviços de 

enfermagem.       

Por oferecer diversos tamanhos de luvas e de diferentes marcas na mesma instituição, 

foi questionado novamente ao participante da pesquisa qual o tamanho mais adequado para o 

desenvolvimento de suas atividades laborais para que fosse fornecida uma luva de tamanho 

maior com DALP, causando o incômodo e desconforto para a execução do procedimento 

(Quadro1), para que fosse realizado o acionamento do dispositivo.  

Diversas foram as vantagens relatadas pelos entrevistados durante o desenvolvimento 

de suas atividades laborais com o uso de luvas de procedimentos com o acionamento do 

DALP. A melhora da aderência foi a vantagem mais citada por 92 (45,09%) dos 

entrevistados; 32 (15,68%) relataram ser a melhora da destreza e da habilidade; 30 (14,70%) 

alegaram maior segurança nos procedimentos; 26 (25,49%) disseram ser confortável, seguido 

de 25 (12, 25%) que alegaram a melhora do tato, como a vantagem durante a utilização das 

luvas de procedimento após o acionamento e execução de procedimento com DALP.  

Conforme já descrito, obteve-se no estudo 204 participantes, ressalta-se que eles em 

sua maioria relataram uma ou mais vantagens, conforme apresentados na tabela a seguir:  
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Tabela 5 - Frequência de vantagens sobre o uso de luvas com acionamento do Dispositivo 

Adaptador de Luvas de Procedimentos. Niterói RJ, 2020. 

 

VANTAGENS Frequência Percentual 

[...] MELHOR ADERÊNCIA 92 45,09% 

[...] MELHORA DA DESTREZA/HABILIDADE 32 15,68% 

[...] MAIOR SEGURANÇA NO PROCEDIMENTO 30 14,70% 

[...] CONFORTAVEL 26 12,74% 

[...] MELHORA DO TATO/SENSIBILIDADE 25 12,25% 

[...] FACILITADOR DE EXECUÇÃO DE PROCEDIMENTO 15 7,35% 

[...] IMPOSSIBILITA A SAÍDA DAS MÃOS 14 6,86% 

[...] MAIOR PRATICIDADE 12 5,88% 

[...] MELHOR VÁCUO 7 3,43% 

[...] DIMINUI O RISCO DE CONTAMINAÇÕES 5 2,45% 

[...] AUMENTO DA PREENSÃO 2 0,98% 

[...] DIMINUI INCIDÊNCIA ROMPIMENTO DAS LUVAS 2 0,98% 

[...] ECONOMIA 2 0,98% 

[...] MELHORA DA QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA 3 0,49% 

   

 Fonte: Resultados da Pesquisa. Elaborada pelo autor. 

 

 Apesar de todas as vantagens demonstradas com o acionamento do DALP quanto à 

diminuição das dificuldades de luvas grandes e desconfortáveis nas mãos, alguns usuários 

acharam que o uso do dispositivo ainda não atendeu às expectativas para a amenização das 

dificuldades apresentadas através de relatos, observou-se as seguintes desvantagens:  

 

Tabela 6 - Desvantagens no uso do DALP. Niterói RJ, 2020. 

 

DESVANTAGENS Frequência Percentual 

[...] DESCONFORTO NO PUNHO 23    11,27% 

[...] NÃO GOSTOU DO DALP 3 1,47% 

[...] SUGERE MELHORA DE AJUSTES NA LUVA 2 1,47% 

[...] CONTINUO INSEGURA 1 0,49% 

   

Fonte: Resultados da Pesquisa. Elaborada pelo autor.  
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4.5 A satisfação dos profissionais participantes do estudo na utilização do DALP em 

mãos pequenas para cuidados com o paciente 

 

Para verificar a satisfação do usuário em relação ao uso do DALP após a realização do 

procedimento com acionamento do dispositivo e a entrevista, o participante foi convidado a 

responder um formulário com escala Likert.  

Na utilização da escala Likert usou-se o cálculo do Ranking Médio (RM) proposto por 

Oliveira (2005). Neste modelo atribui-se um valor de 1 a 5 para cada resposta, a partir da qual 

é calculada a Média Ponderada (MP) para cada item, baseando-se na frequência das respostas.  

Desta forma foi obtido o RM através da seguinte estratégia:  

Média Ponderada (MP) = ∑(fi xVi)  

Ranking Médio (RM) = MP / (NS)  

fi = frequência observada de cada resposta para cada item  

Vi = valor de cada resposta  

NS = número de sujeitos  

Quanto mais próximo de 5 o RM estiver, maior será o nível de satisfação dos 

profissionais e quanto mais próximo de 1, menor será. 

Foi utilizado o cálculo Ranking Médio (RM) dos itens da escala Likert e depois a 

média aritmética entre os RM que constitui cada uma das cinco categorias que foram 

estabelecidas, apresenta-se no quadro 2 a frequência observada de cada resposta para cada 

item e a Média Ponderada do Ranking Médio geral, por categoria: 

 

Quadro 2 - Avaliação sobre satisfação da usabilidade de luvas com DALP. Niterói RJ, 2020 

 

 Vi = 1 Vi = 2 Vi = 3 Vi = 4 Vi = 5 

MP e RM 

GERAL 

Para você, 

como é o 

acionamento 

do DALP? 

Com certeza não 
é fácil acionar 

 

Não tenho 
certeza se é fácil 

acionar 
 

Indiferente 
 

Sim. Parece fácil 
acionar 

 

Com certeza é 
fácil acionar 

 

 

 

MP = 1010 

RM = 4,95 

fi = 0 
MP = 0 
RM = 0 

fi = 0 
MP = 0 
RM = 0 

fi = 1 
MP = 3 

RM = 0,014 

fi = 8 
MP = 32 

RM = 0,15 

fi = 195 
MP = 975 
RM = 4,77 

Para você, 

como é a 

adesão da luva 

com o DALP 

na sua mão? 

Com certeza não 
aumentou a 

adesão 

Não tenho 
certeza se 

aumentou a 
adesão Indiferente 

Sim. Parece que 
aumentou a 

adesão 

Com certeza, 
aumentou a 

adesão 

 

 

MP = 991 

RM = 4,85 

fi = 1 
MP = 1 

RM = 0,004 

fi = 1 
MP = 2 

RM = 0,009 

fi = 1 
MP = 3 

RM = 0,014 

fi = 20 
MP = 80 

RM = 0,392 

fi = 181 
MP = 905 
RM = 4,43 

Com o 

acionamento 

do DALP 

houve 

Com certeza tive 
desconforto 

Não tenho 
certeza se tive 
desconforto Indiferente 

Sim. Parece que 
não tive 

desconforto 

Com certeza, 
não tive 

desconforto 

 

 

MP = 879 

RM = 4,30 
fi = 18 fi = 18 fi = 2 fi = 11 fi = 155 



61 

 

desconforto? MP = 18 

RM = 0,088 

MP = 36 

RM = 0,176 

MP = 6 

RM = 0,029 

MP = 44 

RM = 0,21 

MP = 775 

RM = 3,79 

Como foi a 

execução dos 

procedimentos 

com o uso do 

DALP? 

Com certeza não 
facilitou 

Não tenho 
certeza se 
facilitou Indiferente 

Sim. Parece que 
facilitou 

Com certeza  
facilitou 

 

 

MP = 999 

RM = 4,89 fi = 1 
MP = 1 

RM = 0,004 

fi = 1 
MP = 2 

RM = 0,009 

fi = 1 
MP = 3 

RM = 0,014 

fi = 12 
MP = 48 

RM = 0,235 

fi = 189 
MP = 945 
RM = 4,63 

Você 

recomendaria 

o uso deste 

DALP? 

Com certeza não 
recomendaria 

Não tenho 
certeza se 

recomendaria 
Indiferente 

Sim. acho que 
recomendaria 

Com certeza 
recomendaria 

o DALP 

 

 

MP = 1007 

RM = 4,93 fi = 1 
MP = 1 

RM = 0,004 

fi = 1  
MP = 2 

RM = 0,009 

fi = 0 
MP = 0 
RM = 0 

fi = 6 
MP = 24 

RM = 0,117 

fi = 196 
MP = 980 
RM = 4,80 

Fonte: Resultados da Pesquisa. Elaborado pelo autor. 
Estratificado: Ranking Médio (RM); Média Ponderada (MP);Valor de cada resposta (Vi); Frequência observada de cada 

resposta para cada item (fi) 
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CAPÍTULO V 

 

5 DISCUSSÃO 

 

Neste capítulo foram abordadas e discutidas as dificuldades dos profissionais de 

enfermagem durante a utilização de luvas de procedimentos, o projeto de criação e a avaliação 

da utilização e da satisfação do DALP para o cuidado com o paciente.  

De acordo com as falas dos entrevistados foram criadas as seguintes categorias de 

análise: “As dificuldades dos profissionais de enfermagem durante a utilização de luvas de 

procedimentos”; “Projeto e criação do DALP para adaptação de luvas de procedimentos 

grandes em mãos pequenas”; “A avaliação da utilização do DALP em mãos pequenas para 

cuidados com o paciente” e “A análise da satisfação do profissional de enfermagem na 

utilização do DALP em mãos pequenas para cuidados com o paciente”, apresentadas a seguir: 

 

5.1 Categoria 1: As dificuldades dos profissionais de enfermagem durante a utilização de 

luvas de procedimentos 

 

A investigação do problema proposta pelo método adotado no estudo foi realizada 

através do levantamento das dificuldades dos profissionais de enfermagem durante a 

utilização de luvas de procedimentos.  

Sendo a luva um artefato tecnológico muito utilizado para procedimentos em saúde, o 

seu uso de forma inadequada pode acarretar a junção de dificuldades contribuindo para que o 

profissional desenvolva de forma não correta suas atividades laborais, gerando insatisfação e 

prejuízo tanto para a instituição, como para o profissional colaborador do serviço, como 

também para o cliente consumidor do serviço de saúde.  

É importante conhecer as dificuldades para que se desenvolvam inovações para a 

melhora delas, conforme Schumpeter (1997), quando indagamos sobre as formas gerais dos 

fenômenos, sobre suas uniformidades, ou sobre uma chave para compreendê-los, indicamos o 

fato de que desejamos naquele momento considerá-los como algo a ser investigado, a ser 

buscado, como o “desconhecido" e que desejamos rastreá-los até o relativamente 

“conhecido”, assim como qualquer ciência lida com seu objeto de investigação.  

A adoção de medidas propostas pela Política Nacional de Ciência, Tecnologia e 

Inovação em Saúde incentiva os gestores à realização da avaliação de tecnologias em saúde 

(ATS), uma ferramenta cada vez mais importante (BALBINO et al., 2020). A ATS subsidia a 
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tomada de decisão, evitando três grandes problemas: o uso de tecnologias que não dispõem de 

eficácia comprovada; o uso de outras sem efeito ou com efeitos negativos e a não utilização 

de tecnologias eficazes (BRASIL, 2008).   

A luva não adequada à mão gera perda da destreza, entende-se por destreza a 

habilidade de manuseio para executar uma tarefa, assim como a falta dela diminui a 

habilidade e a capacidade do desenvolvimento destas boas práticas durante os procedimentos, 

conforme a fala dos entrevistados: 

 

[...] perda total da habilidade de manuseio e a dificuldade de até mesmo de abrir 

uma embalagem, você acaba segurando na ponta da embalagem sem estar em 

contato com o material que você precisaria. (P1) 

 

[...] é ruim, porque para manusear, pegar as coisas, medicação... é bem ruim, que 

realmente a mão não encaixa, seria viável ter uma luva do próprio tamanho. (P9) 

 

[...] é ruim! Em função que eu perco um pouco o tato, o material que eu vou 

manusear fica difícil ter a destreza porque não está com a segurança da luva mesmo 

encostada na mão, fica aquele negócio solto, fica muito ruim. (P40) 
 

[...] é bastante incômodo, às vezes atrapalha vários procedimentos que preciso 

fazer, eu não consigo fazer com maior destreza por conta da luva estar maior e 

estar atrapalhando. (P95) 

 

A perda de destreza é uma das principais queixas quanto ao uso dos EPIs vindas dos 

funcionários, que em pesquisa já realizada obteve-se como resultado que as luvas são de 

tamanho inadequado, o que reduz a sensibilidade/habilidade nos procedimentos (DIAS; 

FIUZA; OENNING, 2015). 

O tato, um dos cinco sentidos do corpo humano, que está relacionado com a percepção 

do meio interno e externo, mostrou-se ameaçado através das entrevistas devido ao uso de 

luvas de tamanho não adequado às mãos. A indisponibilidade de tamanhos de luvas é uma das 

grandes falhas dos serviços de saúde (PADILHA et al., 2016), fazendo com que o profissional 

utilize luvas de tamanhos não adequados ocasionando a perda da sensibilidade, um 

agravamento para a ocorrência de outros fatores que podem levar o profissional usuário da 

luva ao erro, a perda da preensão e aos riscos de contaminação e acidentes, trazendo 

incômodo e insegurança para o profissional. Conforme relato dos entrevistados, observam-se 

tais colocações:  

 

[...] ficou um procedimento difícil, porque perde muito o tato que precisa para 

puncionar um acesso, a gente tem uma grande dificuldade, acaba enrolando quando 

você vai garrotear, dificulta muito realizar os procedimentos. (P39) 
 



64 

 

[...] geralmente com uma luva maior você perde o tato das coisas, não tem firmeza, 

dependendo do que você for fazer pode causar acidente porque a luva está larga, 

não aderiu a sua mão, ela sai, então eu não acho viável trabalhar com uma luva 

maior que a sua mão. (P63) 

 

[...] é incômoda, porque ela não ajusta naturalmente na sua mão, você perde o tato, 

então você não tem a sensibilidade que preciso ter para fazer todos os 

procedimentos, eu corro o risco de me cortar ao abrir uma ampola porque você não 

tem aquela sensibilidade que você teria se a luva estivesse perfeitamente encaixada 

na sua mão. (P88) 

 

[...] eu perco totalmente o tato eu, por exemplo, tenho uma mão pequena, quando 

vou puncionar uma veia é difícil para mim achar e palpar o acesso, ao fazer algum 

procedimento às vezes a luva sai, fico sem a luva, é uma coisa muito ruim, 

atrapalha o trabalho. (P90) 

 

[...] para mim fica um pouco desconfortável, porque a luva sendo larga às vezes eu 

não tenho a sensibilidade numa coleta de sangue, se tivesse mais certinha até para 

poder sentir o pulso, enfim, para mim fica meio desagradável, não fica legal. (P139) 

 

A ausência de tato e a diminuição da sensibilidade, ocasionada pelo tamanho 

inadequado de luvas de procedimento, pode induzir o profissional a realizar métodos errôneos 

que levam ao mau uso da luva para tentar amenizar o problema que o aflige no ato do 

desenvolvimento de suas atividades laborais. Com isto, o profissional está a realizar uma 

atividade insalubre e perigosa que é considerada quando se expõem os empregados a agentes 

nocivos à saúde, acima dos limites legais permitidos (MARINELLI, 2016), com riscos de 

contaminação e acidentes.   

O manuseio de produtos de origem química e biológica faz parte do cotidiano dos 

profissionais da equipe de enfermagem, sendo que boa parte dessas substâncias possuem 

agentes insalubres que oferecem risco à saúde destes profissionais (SILVA; PIRES, 2017). 

Fato observado no relato dos participantes: 

 

[...] é muito ruim, não dá! Tem que furar a beirada para sentir a veia do paciente, 

não dá certo! (P75) 

 

 [...] prejudica nos procedimentos e acabamos viabilizando outros métodos que não 

são corretos tipo: furar a ponta dos dedos para ter mais sensibilidade no momento 
do acesso ou em outro procedimento. (P76) 

 

[...] é muito ruim, porque não consigo ter tato, para puncionar veia, sentir a veia 

tem que furar, rasgar a pontinha do dedo, então uma luva justinha na mão é maior 

segurança para nós e para o paciente. (P77) 

 

[...] é ruim, porque fica puxando a luva toda hora, corta o dedo e fura a luva para 

poder sentir, e atrapalha porque fica saindo da mão, é horrível. (P78) 
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 Existe certa resistência por parte de profissionais no uso deste equipamento de 

proteção, alguns se arriscam executando procedimentos sem a devida proteção, pela 

inadequação de luvas ao seu tamanho: 

 

[...] horrível, porque ela sai da mão, eu não consigo fazer nada, é preferível tirar e 

fazer sem ela. (P164) 

 

Por diversos fatores, alguns profissionais apresentam certa resistência na utilização 

dos equipamentos de proteção, mesmo recebendo as orientações cabíveis em relação à 

utilização correta. A não utilização dos EPIs durante as atividades práticas pela equipe pode 

estar relacionada mais à comodidade e à postura inadequada dos profissionais de enfermagem, 

em não respeitar determinadas normas e orientações por questões de aparente conveniência, 

necessitando ser orientados pelas instituições empregadoras, bem como pelas formadoras 

(SOUZA et al., 2011).  

Profissionais da equipe de saúde não aderem ou mantêm uma inconformidade no uso 

de luvas, mesmo estando disponíveis nas instituições e serem determinadas as normas de seu 

uso (PADILHA et al., 2016), aumentando o risco de contaminação para o profissional e o 

paciente.  

O tamanho inadequado de luvas pode acarretar um desperdício, interferindo 

economicamente nos cofres institucionais, por perda do material, por violação da sua 

integridade, por descarte, por falta de usabilidade e por ruptura durante os procedimentos. 

Tais fatores fazem com que as instituições tenham aumento da quantidade de luvas utilizadas 

e a geração de gastos excessivos na compra deste item, que é de extrema importância para a 

execução de inúmeros procedimentos realizados por toda equipe multiprofissional que presta 

atenção e cuidado ao paciente.  

As inovações podem reduzir os custos de produção e alterar a curva de demanda, 

produzindo mudanças nas condições econômicas (SCHUMPETER, 1997). Existe a 

importância de se inovar e atentar para a qualidade do material de composição das luvas de 

procedimentos, pois associado ao fator dificuldade do manuseio há gasto excessivo, conforme 

fala de participante: 

 

 [...] péssimo, eu não consigo sentir nada direito, tenho que ficar puxando toda hora 

para adaptar ao tamanho e quanto mais eu puxo aí eu rasgo, eu gasto mil luvas. 

(P127) 

 

A variação no preço das luvas de procedimentos é grande, porém, fazer a compra de 

EPIs baseado apenas no preço pode ser um perigo, pois além de trazer prejuízos pela 
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substituição constante desse item, aumentam os gastos institucionais. A economia não 

representa meramente um conjunto de ferramentas analíticas, mas que consiste, 

fundamentalmente, em um modo de pensar as escolhas; que o dinheiro existe na economia 

para possibilitar que diferentes recursos sejam somados e valorados, entretanto, uma 

economia pode existir sem ele (VIEIRA, 2016).  

Trazendo o pensamento Shumpeteriano para as inovações tecnológicas inerentes à 

área da saúde, evidencia-se que o progresso técnico é determinantemente fundamental para o 

crescimento econômico neste cenário tecnológico da saúde (BALBINO et al., 2020). A 

escolha de fabricantes que desenvolvam tecnologias específicas para cada modelo de luva de 

procedimentos pode contribuir para a diminuição do desperdício e do uso inadequado de 

luvas, além de garantir a segurança de seus funcionários, a instituição se surpreenderá com 

a relação custo-benefício.  

O desconforto foi uma das dificuldades apresentadas pelos entrevistados que está 

agregado a outras dificuldades que serão apresentadas em todo transcorrer da pesquisa, 

porém, merece seu destaque devido ao incômodo expressado pelo profissional no transcorrer 

de suas atividades laborais, trazendo prejuízo para as boas práticas e para o bom 

desenvolvimento do trabalho, conforme relatos: 

 

 [...] totalmente desconforto, é bem complicado, você coloca uma luva e os seus 

dedos ou estão muito grandes ou estão muito pequenos, é bem difícil. (P57) 

 

 [...] dá um desconforto, para efetuar o procedimento ela fica soltando e eu não 

consigo ter precisão numa punção venosa, é muito difícil. (P152) 

 

 [...] horrível. Porque atrapalha o que eu vou fazer, no procedimento ela fica 

esbarrando onde não é para esbarrar, atrapalha, incomoda. (P159) 

 

[...] ela interfere em todo o meu trabalho, nos procedimentos, seja ele o mais 

simples até um procedimento invasivo, enfim, todos os procedimentos. (P172) 

 

 [...] extremamente desconfortável até, porque toda hora tenho que ficar ajeitando a 

luva na mão, é ideal que seja o numero adequado. (P180) 

 

O conhecimento da ergonomia é de fundamental importância para se compreender o 

comportamento humano no trabalho e na atividade cotidiana, visando oferecer sua 

contribuição à concepção de novas situações de interação melhor adaptadas ao homem 

(CRUZ et al., 2019). O desconforto pode estar associado a fatores ergonômico. A ergonomia 

visa desenvolver, de forma confortável e produtiva, a ligação entre o ser humano e o trabalho. 

O predomínio do gênero feminino na enfermagem tem raízes históricas, tanto no 

cuidado a doentes, como também no cuidado e atenção a crianças e idosos. A enfermagem 

destaca-se como uma das profissões predominantemente feminina e, por ser o maior 

http://blog.volkdobrasil.com.br/noticias/luvas-de-seguranca---o-barato-sai-caro
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contingente da força de trabalho nos hospitais, está suscetível a maiores riscos ergonômicos 

neste cenário (PASA et al., 2015). Isso foi imposto à mulher desde os princípios da divisão 

social do trabalho. O hospital era considerado um espaço distinto para a profissionalização do 

trabalho do lar, com isso, as mulheres foram gradualmente assumindo este campo de trabalho, 

principalmente as profissionais de enfermagem (LUCCA; RODRIGUES, 2015).  

Ao adaptar as condições trabalhistas às características do profissional, ela evita os 

riscos ergonômicos e proporciona mais saúde, conforto, segurança e bem-estar. Trabalhadores 

insatisfeitos e sem treinamento podem causar uma infinidade de doenças ocupacionais e/ou 

provocar acidentes de trabalho, influenciando diretamente a capacidade produtiva e a saúde 

do trabalhador (VALENTE; GOMES; GRECO, 2010). Daí, a importância da ergonomia no 

ambiente de trabalho.  

Nesse sentido, o termo ambiente abrange não apenas o meio propriamente dito em que 

o homem trabalha, mas também os instrumentos, as matérias primas, os métodos e a 

organização deste trabalho (CRUZ et al., 2019). Relacionada a tudo isso está a natureza do 

próprio homem, que inclui suas habilidades, capacidades e limitações.  

A ergonomia pode contribuir para solucionar um grande número de problemas sociais 

relacionados com o bem-estar dos profissionais de saúde (VALENTE; GOMES; GRECO, 

2010), promovendo a segurança, o conforto e a eficiência (CRUZ et al., 2019). 

Ao utilizar luvas largas, desconfortáveis e com pouca sensibilidade e destreza o 

profissional de enfermagem vê-se exposto a riscos que podem ocasionar falta de proteção e 

segurança durante o procedimento, pois conforme relato dos participantes, houve situações 

em que durante o desenvolvimento de sua atividade laboral as luvas saíram das mãos, 

ocasionando riscos de contaminação para o profissional e para o cliente, alvo do 

procedimento, conforme observado nas falas: 

 
[...] é desconfortável, fica desconfortável porque toda hora tenho que estar puxando 

ela para adaptar na pele e não fica justa corretamente, não fica confortável, e não 

dá totalmente segurança, ela pode sair a qualquer momento e você se contaminar 

com aquela luva (P123) 

 

[...] bastante complicado, porque a sobra que fica na ponta dos dedos atrapalha a 

conexão de equipos e multivias, o toque nas bombas de infusão que saem diferentes, 
o sentido do tato em sentir o pulso, e sem contar que de depois de um momento se  

ela molhar em um banho ela sai... (P117) 

 

[...] eu acho horrível, primeiro porque minha mão é muito magrinha, então no caso 

minha luva é “P” eu uso sempre “M” ou às vezes ”G”, então para nós que fazemos 

os cuidados é péssimo para puncionar uma veia, antes do seu dedo chega a luva, 

dobra e atrapalha muito, é horrível, vou trocar um lençol ou trocar roupa e quando 

puxo a mão a luva fica e já estou sem luvas na mão, eu não gosto! Me sinto 

totalmente desprotegida. (P89) 

https://onsafety.com.br/acidente-de-trabalho/
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[...] eu senti muita dificuldade, até porque minha mão é bem pequena, então a luva 

solta, às vezes no meio do procedimento ela sai da minha mão, não consigo 

puncionar com uma luva maior, então é dificuldade. (P27) 

 

[...] não fica legal, porque ela sai, tem que ser de “M”ou”P”, então se eu pegar 

uma luva maior eu até trabalho, mas ela fica escorregando o tempo inteiro. (P103) 

 

Ressalta-se a importância de utilizar as luvas no tamanho adequado à mão do usuário. 

Se ela ficar demasiadamente folgada reduzirá a destreza e o usuário terá dificuldades em 

pegar e manipular objetos, exigindo mais força e correndo o risco da luva escorregar, enroscar 

em materiais, além disso, há a possibilidade de a luva ficar tensionada e possivelmente ter sua 

vida útil reduzida. Segundo fala dos participantes a seguir:  

 

[...] então, fica um pouco complicado né? Até porque como ela é grande na nossa 

mão ela fica atrapalhando praticamente em tudo, como um esparadrapo quando 

tira piora na situação, eu acho muito complicado a luva maior que a nossa mão. 

(P8) 

 

[...] você não tem domínio no material, você não tem segurança no procedimento e 

você fica muito vulnerável a perder qualquer procedimento, principalmente punção. 

(P22) 

 

[...] muita dificuldade para sentir, para desenvolver o procedimento, ela fica larga, 

você não consegue manipular o paciente várias vezes, para uma coisa que poderia 

ser mais rápido. (P55) 

 

 [...] minha mão é “P”, a luva mais folgada realmente atrapalha no procedimento, 

como eu sou da parte da medicação, para mim é muito ruim, porque às vezes rasga, 

às vezes é complicado. (P81) 

 

[...] é incomodo porque a luva maior escorrega da mão, então parece que você não 

tem firmeza em cada procedimento, se for puncionar tenho que ajustar ela, puxar, 

para eu puncionar, em qualquer outro procedimento, se eu for fazer um curativo é a 

mesma coisa. (P131) 
 

A segurança durante a execução dos procedimentos, os riscos de contaminação e os 

acidentes parecem ser uma preocupação presente nos profissionais de enfermagem. A luva 

não aderida à mão além de gerar desconforto, gera insegurança e medo nos profissionais, 

além de atrapalhar o desenvolvimento das atividades, como observado na fala dos 

participantes: 

 

[...] muito incômodo, atrapalhou, e fora o risco da gente se cortar, porque a luva 

muito grande atrapalha na hora de fazer o procedimento. (P5) 

 

[...] desconfortável, atrapalha o meu procedimento e incomoda por estar maior, em 

termos, vai atrapalhar o meu procedimento. (P18) 
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[...] desconfortável, às vezes pode me atrapalhar na execução do procedimento a ser 

realizado, e trazer risco para mim e para o paciente. (P107) 

 

[...] me incomoda muito, além de atrapalhar nos procedimentos eu acabo me 

contaminando por ela ser maior do que o seu tamanho. (P126) 

 

[...] é péssimo, me sinto desconfortável, insegura, e corro risco de errar, de me 

acidentar. (P204) 

 

Muito se fala sobre segurança no ambiente de trabalho e os profissionais de 

enfermagem necessitam receber tratamentos constantes em relação a este quesito. A 

importância do uso de EPI garante maior segurança no momento da realização das atividades 

laborais, por isso, sugere-se treinamento presencial. A simulação em computador e assistir a 

vídeos de treinamento são intervenções que diminuem mais os erros na utilização dos EPIs do 

que o treinamento realizado apenas com o material escrito ou com uma palestra tradicional. O 

treinamento presencial sobre o uso do EPI pode reduzir mais os erros do que o treinamento 

com materiais impressos (VERBEEK et al., 2020). 

Há tempos, os profissionais de enfermagem tentam driblar as eventuais e rotineiras 

adversidades na qual se deparam durante a sua atividade laboral, como a falta do material ou 

ausência do insumo adequado para a realização do procedimento. É característico neste 

profissional inovar para a resolução dos problemas, na busca por solução em benefício do 

bem comum, do bom andamento do serviço e do paciente.  

O enfermeiro é o profissional que por intermédio do gerenciamento do cuidado é 

capaz de obter informações e produzir dados pautados no conhecimento técnico-científico, 

com vistas ao desenvolvimento de tecnologias que contribuíram para a sustentação e 

legitimidade da profissão (BALBINO et al., 2020). Muitos improvisos e ajustes, solicitando 

empréstimos a setores ou unidades vizinhas ajudam a amenizar as problemáticas dos serviços 

de saúde. Com a utilização de uma luva não adequada, muitos profissionais acabam se 

adaptando a esta dificuldade para uma melhor execução dos procedimentos, garantindo o 

atendimento ao público, visto nos relatos dos participantes: 

 

[...] para eu que trabalho no setor de emergência, é corrido, porque escorrega, você 

não tem muita firmeza, volta e meia tenho que ficar ajustando, puxando para o dedo 

poder chegar. (P54) 

 

[...] eu não consigo realizar procedimento com a luva maior que a minha mão, 

quando não tem procuro em qualquer outro setor e pego uma do meu tamanho que 

serve na minha mão. (P105) 

 

[...] é horrível, eu não consigo manusear as coisas direito ou mexer no paciente que 
a luva escorrega a todo tempo e eu tenho que ficar puxando, isto não é correto. 

(P125) 
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[...] é ruim, pois às vezes eu tenho que puncionar uma veia tem que puxar a luva 

toda hora, incomoda, não dá para sentir mais a veia. (P132) 

 

 [...] tenho muita dificuldade, às vezes atrapalha no procedimento pela luva ser 

maior do que a mão e eu quero pegar alguma coisa e a luva fica soltando, no 

acesso, às vezes sentir uma veia tenho dificuldade, tenho que ficar puxando a luva, é 

bem ruim. (P153) 

 

[...] para mim é ruim, porque toda vez que eu vou fazer um procedimento tem que 

estar puxando para cima para não sair. (P188) 

 

Os trabalhadores apresentaram dificuldades no uso de luvas devido à inadequação do 

EPI na adesão, na adequação ao uso de luvas, quer seja na utilização quanto ao manuseio, 

quer seja quanto ao material no que concerne à qualidade e ao tamanho (PADILHA et al., 

2016). Esses motivos retratam a não valorização e a falta de sensibilização sobre o uso de EPI 

como fator de proteção para os trabalhadores (DIAS; FIUZA; OENNING, 2015). É 

necessário pensar em estratégias e em uma inovação tecnológica para a amenização das 

dificuldades apresentadas. As inovações são algo especial, que nem todo indivíduo está apto a 

realizar objetivamente e para a qual é necessário escapar do pensamento habitual para que se 

tenha sucesso na resolução das dificuldades (SCHUMPETER, 1997). 

 

5.2 Categoria 2: Projeto e criação do DALP para adaptação de luvas de procedimentos 

grandes em mãos pequenas 

 

O desenvolvimento de solução proposto pelo método adotado no estudo foi 

caracterizado pelo projeto e criação do DALP para a adequação de luvas grandes em mãos 

pequenas para cuidados com o paciente. 

O projeto de criação e desenvolvimento de um protótipo ocorreu após diferentes 

combinações de recursos para adaptar as luvas grandes às mãos pequenas e como prendê-las 

com esparadrapo e amarrações com gazes, sendo que nenhuma destas combinações ofereceu 

bons resultados de adaptação. Então, optou-se por criar uma fissura no punho para melhor 

aderência das luvas, o que apresentou melhores resultados na adaptação, desenvolvendo assim 

uma inovação tecnológica que posteriormente veio a ser chamada de DALP. Conforme 

Scumpeter (1942) enfatiza, a inovação é fruto das diferentes combinações de recursos, que 

ocorre com a introdução de um novo método de produção. 

Os funcionários das instituições de saúde, por serem na maioria do sexo feminino, 

apresentam mãos pequenas em relação à numeração/tamanho disponível de luvas para o uso, 

sendo essa uma dificuldade relatada pelos participantes do estudo, pois alegam que luvas 
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grandes fazem com que tenham perda da habilidade e do tato, gerando desconforto, além de 

oferecerem riscos para o profissional durante a realização de procedimentos. Aliado a isso, há 

também a ansiedade por não estarem seguros e em situação de estresse; daí a importância do 

desenvolvimento de inovações tecnológicas que amenizem todas estas dificuldades que 

podem levar o profissional ao estresse e ao esgotamento ocasionado pela atividade laboral 

com recursos e materiais inadequados (BARROSO et al., 2020). 

 As consequências do estresse podem, portanto, acarretar graves implicações negativas 

como: licenças médicas e absenteísmo, queda de produtividade, desmotivação, irritação, 

impaciência, dificuldades interpessoais, falta de envolvimento com o trabalho e a organização 

e farmacodependência (SILVA, 2019), prejudicando o desempenho do profissional, dos 

procedimentos, bem como o atendimento ao paciente. 

Segundo Schumpeter (1942), a inovação se mostra um elemento imprescindível para o 

sucesso de uma organização em longo prazo, visto a constante mudança das necessidades dos 

consumidores. Acredita-se que pesquisas e desenvolvimento de tecnologias inovadoras 

corroborem para a melhor utilização dos recursos econômicos, diminuindo desperdício e 

gastos, contribuindo por intermédio das inovações para a melhora da subutilização dos 

recursos, promovendo assim melhoria no gerenciamento do cuidado (BALBINO et al., 2020). 

Além do correto calçamento das luvas (amplamente ensinado entre os profissionais de 

saúde), a técnica correta de remoção das luvas deve ser observada para que se evite a 

contaminação das mãos (ANVISA, 2011). 

Há de se considerar que o uso inadequado de luvas, além de ocasionar, por parte dos 

usuários, uma falsa segurança quanto à prevenção de transmissão de infecção e risco 

ocupacional também gera custos aos serviços de saúde. O uso desnecessário de luvas em 

situações não recomendadas representa um desperdício de recursos sem que, necessariamente, 

leve à redução de transmissão cruzada de microrganismos, resultando também, em perda de 

oportunidade para a higienização das mãos (ANVISA, 2016).  

A criação do DALP contribuirá para uma redução da incidência das dificuldades em 

todas as unidades e centros de promoção à saúde, provocadas pelo uso indevido de luvas com 

numeração inadequada para os profissionais.  

Para a execução de um procedimento seguro e boas práticas, há a necessidade do 

fornecimento de condições apropriadas para a execução do mesmo, que envolvem diversos 

aspectos como a devida capacitação do profissional para tal feito, além de um ambiente 

favorável em questão de iluminação, condições de acesso, boa ergonomia e também o 

fornecimento de insumos e materiais de proteção individual adequados. 
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5.3 Categoria 3: A avaliação da utilização do DALP em mãos pequenas para cuidados 

com o paciente 

 

A validação de projeto e a etapa de implementação proposta pelo DSR, adotado no 

estudo, ocorreu com a avaliação da utilização do Dispositivo para Adaptação de Luvas de 

Procedimentos grandes em mãos pequenas para cuidados com o paciente foram identificadas 

nas percepções dos entrevistados, ao utilizarem o DALP. 

Observou-se que a percepção de melhora da aderência da luva às mãos foi 

significativamente expressivo após o uso do DALP, por conta dos usuários. A aderência para 

a execução de todos os procedimentos é de extrema importância para o sucesso do mesmo, 

oferecendo mais confiança ao executor durante sua atividade laboral, conforme relato dos 

participantes:  

[...] o procedimento ficou bem melhor, porque a luva fica bem adaptada mesmo à 

mão, então permite um maior tato para poder realizar procedimento. (P39) 

 

[...] foi muito bom, eu achei mais confortável, mais confiante até para trabalhar, 

porque ela se aderiu corretamente a minha mão, não ficou folgada e nem nada... o 

manuseio vai ser mais fácil com ela porque se aderiu completamente a minha mão.  

(P94) 

 

[...] a luva se adapta melhor a minha mão facilitando o meu procedimento, se 

tornando mais bem adaptada e não me trazendo desconforto. (P18) 

 

[...] eu achei excelente, porque você adéqua de acordo com sua necessidade, se você 

tiver uma luva maior do que o tamanho seu de padrão, por exemplo, meu tamanho é 

“M” e se eu precisar de uma “GG” posso pegar tranquilamente e faço o 

procedimento que tem que ser feito e ela vai adequar, tirando todo aquele excesso 

que incomoda quando a luva é maior que o seu tamanho normal. (P88) 

 

 [...] gostei muito, porque eu já faço uso da luva “G”, mas ela ainda sim é a mais 

confortável para a minha mão, porém ela ainda fica larga, então ela aderiu 

bastante para fazer a palpação. (P187) 

 

Uma luva melhor adaptada, aderida às mãos oferece mais segurança e satisfação 

profissional, com isto percebe-se que o melhor método de produção será aquele em que, no 

sentido teórico, há maior vantagem dentre os métodos conhecidos (SCHUMPETER, 1997). 

Na Enfermagem, o trabalho é caracterizado pela carga excessiva de atividades que 

necessitam do uso de luvas e pelo contato direto com situações de estresse, precariedade das 

condições de trabalho, recursos humanos e materiais (SCUSSIATO et al., 2019), além de 

outros fatores que possam interferir de forma negativa na satisfação do trabalho. 

Alguns profissionais compararam a aderência da luva às mãos a uma sensação de 

vácuo oferecida após o acionamento pelo DALP, que permitiu melhor ajuste das luvas às 
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mãos, melhorando a performance do profissional na execução do trabalho, conforme relatos a 

seguir:  

 

[...] a perfeição da luva na mão, o formato, o vácuo que se formou, ela deu mais 

destreza, ficou mais firme, eu tive mais tato em realizar ao procedimento. (P19) 

 

[...] a luva ficou muito melhor adaptada nas mãos e a diferença vai ser realmente no 

tato do que na hora do procedimento, o vácuo permite uma adaptação melhor, ficou 

bem aderida à mão. (P50) 

 

 [...] achei que foi bom, senti o vácuo que a luva faz, e achei a adaptação à minha 

pele boa, me permitiu melhor pega com os dedos. (P99) 

 

 [...] eu achei muito bom, porque a luva não fica saindo da mão e ela com o vácuo 

fica certinha, e não fica saindo. (P147) 

 

 [...] ótimo, porque a sensação é que a mão está numa luva a vácuo, como se ela 

fosse ideal para a minha mão. (P154) 

 

Corroborando com Schumpeter (1997) que afirmou, torna-se primordial o 

desenvolvimento de inovações tecnológicas que prezem por avanços sociais, mas sem 

esquecer-se das discussões econômicas que envolvem o processo criativo e de 

desenvolvimento das tecnologias. Um investimento em inovações, melhorias no ambiente de 

trabalho e nos instrumentos utilizados é indispensável para uma boa qualidade de vida do 

trabalhador, acredita-se que a satisfação no trabalho pode influenciar o desempenho, a 

produtividade, o absenteísmo, a rotatividade de funcionários, a saúde e o bem-estar do 

trabalhador (SCUSSIATO et al., 2019), evitando complicações relacionadas à ausência destes 

fatores.  

 Uma luva bem adaptada e aderida às mãos permitiu ao usuário uma melhora na 

destreza, bom manuseio de materiais e uma melhor habilidade durante a execução dos 

procedimentos. Após o acionamento do DALP, foi permitido ao usuário um melhor 

desempenho nas atividades em relação à destreza, habilidade e manuseio, conforme relatos: 

 

[...] muito melhor e muito diferente da comum, muito melhor para realizar a 

atividade acho que com certeza o procedimento será mais eficaz sem ocorrer 

qualquer risco de acidente ou qualquer contaminação. (P52) 

 

[...] foi bem útil e não tem dificuldade nenhuma em acionar o dispositivo, é bem 

fácil e bem prático e traz bem mais segurança para estar trabalhando com uma luva 

quando não se tem uma luva pequena, com uma luva maior eu posso trabalhar bem 

melhor, gostei. (P95) 

 

[...] me dá facilidade, ela fica mais compacta facilitando no manuseio, no 

procedimento, então ficou bem melhor. (P97) 
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[...] eu fico com mais aderência à mão e eu tenho mais habilidade com o material 

que estou manipulando. (P124) 

 

 [...] ficou melhor porque ficou mais justo, e é melhor para manusear, fazer os 

procedimentos. (P158) 

  

A destreza manual, conceituada como a habilidade e a facilidade na utilização das 

mãos, constitui um componente importante da função manual. A capacidade de usar as mãos 

de forma eficaz engloba fatores dependentes como a integridade anatômica, a mobilidade, a 

força muscular, a sensação, a coordenação, os materiais e insumos agregados e a ausência de 

dor. É necessário avaliação da destreza manual, por parte dos profissionais da saúde, podendo 

fornecer informações úteis sobre o comprometimento da funcionalidade das mãos em relação 

à usabilidade de luvas, contribuindo para a criação de inovações e a determinação de 

estratégias de intervenção para a melhora do desempenho profissional (ARMANINI et al., 

2015). Inovar é criar condições para uma radical transformação de um determinado ramo de 

atividade (SCHUMPETER, 1997). 

A praticidade oferecida após o acionamento do DALP é percebida nos relatos dos 

entrevistados, mostrando que o dispositivo é uma inovação tecnológica que irá revolucionar a 

usabilidade de luvas nos centros de atenção à saúde:  

 

[...] prático, foi uma coisa prática, né? Bem mais confortável que pegar um 
esparadrapo passar em volta para aderir à luva. (P1) 

 

 [...] é prático e parece trazer uma segurança melhor do que usar uma do tamanho 

que não é adequado, com esta adaptação fica um pouco mais fácil. (P91) 

 

 [...] foi fácil e bom, fácil de realizar, é rápido porque preciso de praticidade, e é 

bom, a luva fica bem mais ajustada na mão. (P104) 

 

[...] muito mais confortável, uma praticidade melhor para poder trabalhar, é 

interessante... gostei! (P115) 

 

[...] ficou mais prático do que usar uma luva grande, porque ficou mais adaptada a 
mão. (P198) 

 

As luvas apresentam um material frágil e de grande possibilidade de rompimento 

(GORINI, 2015). É necessário que as luvas de proteção tenham tecnologias inovadoras, boa 

espessura, maior resistência e a matéria-prima adequada para atividades dos serviços de 

saúde, bem como o tamanho correto para a mão do trabalhador. Além da proteção a acidentes, 

o item deve garantir conforto, precisão e proporcionar praticidade e alto desempenho no 

trabalho a ser executado. O ato de inovar oferece ao mercado novos produtos de preços 
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acessíveis e de qualidade superior aos já oferecidos (SCHUMPETER, 1997), permitindo uma 

maior economia. 

 O oferecimento de segurança ao executar procedimentos com luvas melhores ajustadas 

às mãos faz com que o desempenho profissional seja executado com melhor aceitação por 

parte dos usuários das luvas, relatos mostram a eficácia do DALP no quesito de fornecimento 

de segurança, tanto para o profissional, quanto para o paciente: 

 

[...] é muito melhor, porque ele conseguiu adaptar a luva ao tamanho adequado a 

nossa mão e a gente consegue realizar o procedimento com maior eficácia, e dá 

mais segurança também. (P5) 

 

 [...] muito bom, é bem útil, até para dar principalmente banhos e manipular fluidos, 

ela veda bem e dá para você vedar até mesmo a manga do capote na hora de dar o 

banho, então te dá bem mais segurança. (P6) 

 
[...] eu me senti bem mais segura em realizar meus procedimentos, percebo que 

agora eu não vou ter mais os problemas que eu tinha em relação às luvas largas. 

(P51) 

[...] o que eu senti foi mais segurança, porque a aderência da luva foi melhor do que 

a que nós usamos continuamente em nosso serviço, e isto dá mais certeza nos 

procedimentos. (P76) 

 

[...] realmente da mais segurança no manuseio com o paciente, com medicamento, 

fica muito mais seguro, dá mais segurança, aprovado, com certeza. (P123) 

 

A segurança no ambiente de trabalho é discutida em diversos aspectos e em diversos 

seguimentos profissionais, na enfermagem não seria diferente. Ao trabalhar com segurança o 

trabalhador de enfermagem é submetido a uma experiência e percebe que é possível trabalhar 

uma perspectiva que vise orientações para mudanças de comportamento das pessoas, 

conforme Schumpeter (1997), a inovação não pode ocorrer sem provocar mudanças nas 

rotinas e com estas mudanças, o profissional passa a se preocupar com a preservação da sua 

saúde e segurança, eliminar ou, pelo menos minimizar as situações passíveis de exposição a 

acidentes e contaminações (SOARES; CURI FILHO, 2015), com isto a importância de se 

trabalhar com segurança, através de comportamento seguro. 

 O conforto foi outra percepção apontada com grande entusiasmo pelos participantes, 

pois muitos profissionais alegaram ter inúmeras dificuldades como os desconfortos com luvas 

não adaptadas, não aderidas às mãos. Após o acionamento do DALP houve um suprimento 

desta dificuldade no ato de usar luvas maiores e desconfortáveis, conforme relato dos 

participantes a seguir: 

 

[...] eu me senti mais confortável, não tem mais aquela sobra na ponta dos dedos, 

então facilita fazer o punção do paciente, passar uma sonda, botar um esparadrapo, 
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qualquer tipo de procedimento, você não tem mais aquela historia de ficar puxando 

a luva o tempo todo para se ajustar a sua mão, melhorou bem. (P2) 

 

[...] eu achei muito válido, ela ficou bem confortável na mão, bem ajustada, eu 

gostei, gostei muito! (P90) 

 

 [...] bem mais confortável para estar fazendo os procedimentos, ficou bem melhor. 

(P111) 

 

[...] extremamente confortável, não perdi a destreza, a luva calçou super bem, super 

bem ajustada, adorei! (P114) 

 

[...] fica bem mais confortável trabalhar assim, para fazer procedimentos fica mais 

adaptada. (P196) 
 

 O conforto e o bem-estar na execução de atividades laborais contribuem para um 

melhor desempenho profissional. A ergonomia tem um importante papel para auxiliar na 

compreensão da prevenção dos acidentes de trabalho, a partir da noção de multicausalidade 

deles (SOARES; CURI FILHO, 2015).  

A ausência de sensibilidade e tato foram uma das principais dificuldades abordadas 

pelos participantes da pesquisa. Após o acionamento do DALP observou-se uma melhora 

destas dificuldades, aliado à boa aderência e ao vácuo oferecido pelo dispositivo, houve um 

aumento na sensibilidade e no tato dos usuários de luvas com acionamento do dispositivo, a 

eficácia do DALP em relação à sensibilidade e ao tato pode ser observada nos relatos a seguir: 

 

[...] fica bem melhor, porque a luva quando eu calço elas ficam justinhas nos dedos 

e eu consigo ter melhor sensibilidade e o tato fica melhor para fazer os 

procedimentos. (P28) 

 
[...] melhora muito, porque a sensibilidade na ponta dos dedos eu consigo ter, 

porque a luva fica adaptada e ela não sai mais dos punhos. (P29) 

 

[...] foi bem melhor, porque a luva aderiu bem na mão e dá para sentir o toque e ter 

direitinho o toque na mão. (P56) 

 

[...] ficou o mesmo tamanho da outra “P”, ficou melhor, porque você consegue ter 

sensibilidade. (P174) 

 

[...] ajusta mais a luva na sua mão, deixa ela mais firme, ajuda a trabalhar melhor, 

melhora o tato, confortável, não incomoda a mão. (P202) 

 

O uso de luvas bem ajustadas pode ser um meio de integração com o paciente, pois o 

tato adequado permitirá que o profissional constate temperaturas, deformidades e outras não 

conformidades, melhorando o diagnóstico de enfermagem. Consequentemente, a realização 

das atividades profissionais e da vida diária que dependem da funcionalidade das mãos é 

prejudicada com o tato deficiente por luvas não adequadas (ARMANINI et al., 2015). 
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Com a melhora do tato, os participantes alegaram ter um progresso na preensão e na 

capacidade de pegar e segurar os objetos, facilitando o manuseio e a destreza manual após o 

uso do DALP. Relatos sobre a melhoria da preensão nos fazem entender esta percepção 

vivenciada pelos participantes da pesquisa:  

 

 [...] bem melhor, muito mais seguro, a luva está precisa na mão, então eu não corro 

o risco de deixar nada escapar. (P112) 

 

[...] foi bem mais tranquilo, eu consegui sentir o item que eu selecionei para fazer o 

teste, eu consegui sentir com mais firmeza. (P168) 

 

Com maior segurança, melhor tato e maior capacidade de preensão, o DALP parece 

ser um facilitador da resolução das dificuldades apresentadas pelos participantes. O Trabalho 

sendo executado de forma confortável pode ser um facilitador para que o profissional possa 

manter-se em segurança, evitando acidentes. Observa-se tal adjetivo ao dispositivo nos relatos 

dos participantes: 

 

[...] ele é um facilitador, para poder sentir mais a pele do paciente, o toque 

melhorou bastante. (P4) 

 

[...] facilita bastante, porque a luva se ajusta melhor, principalmente no punho que 

onde fica soltando a luva. (P47) 

 

[...] ficou mais fácil, a luva ficou mais justa na mão, ficou mais presa, então é mais 

fácil realizar o procedimento. (P109) 

 

 [...] ficou mais fácil de manusear as coisas, porque a luva ficou mais apertada, 

ficou mais ajustada na mão. (P153) 

 

 [...] achei que ficou bem confortável, aderiu mesmo nos dedos, e não teria 

dificuldade nenhuma em estar prestando o serviço com ela, gostei! (P163) 

 

O uso das mãos está presente num grande número de atividades realizadas pelo 

homem, desde aquelas relacionadas à vida diária, até as de ordem ocupacional e recreativa 

(PADULA; SOUZA; GIL COURY, 2006). As luvas podem ser agregadas às mãos em 

algumas ocasiões que se tornem necessárias ou até mesmo obrigatórias ao uso.  

A facilidade no manuseio oferecido pelo acionamento do DALP permitiu que os 

usuários pudessem observar outras vantagens que o artefato tecnológico pode trazer em 

benefício a prestação de serviços com uso de luvas bem aderidas às mãos. Dificuldades como 

a saída da luva das mãos durante o procedimento podem ser sanadas com o simples 

acionamento do artefato, conforme relatos a seguir: 
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[...] bem melhor, porque ela fica mais ajustada a nossa mão, não tem o perigo de 

sair, bem melhor! (P79) 

 

[...] a luva ficou bem melhor, mais justinha na mão, gostei muito de ter prendido no 

pulso também, aí ela não vai sair. (P102) 

 

[...] ficou bem confortável, ajustou bem a mão, não fica saindo e não tem 

dificuldade de manusear. (P143) 

 

[...] bem melhor, muito mais fácil, eu tive o tato para fazer o procedimento e a luva 

não sai da sua mão, não escorrega. (P7) 

 

[...] ficou bem melhor né? Agora dá para a gente trabalhar bem melhor, sem ela 

esta saindo da nossa mão, então não atrapalha agora a gente. (P8) 

 

É importante ressaltar que o ajuste e o conforto da luva interferem em sua função 

(ANVISA, 2011). Além do correto calçamento das luvas, que amplamente já é ensinado entre 

os profissionais de saúde, a técnica correta de remoção das luvas deve ser observada para que 

se evite a contaminação das mãos.  

 Com o acionamento do DALP, também foi solucionada outra dificuldade que afligia 

os participantes, o risco de contaminação e os acidentes, estes pareciam ser um incômodo que 

atrapalhava o desenvolvimento das atividades, trazendo prejuízo ao bom andamento dos 

serviços. Após o acionamento do dispositivo e a realização dos procedimentos, obtiveram-se 

as seguintes colocações: 

 

 [...] é bem mais confortável, dá mais segurança para fazer o procedimento, e o 

risco de contaminação é muito menor. (P125) 

 

 [...] bem melhor, porque a luva se adapta a nossa mão, e eu não corro risco de 
contaminação para mim e para o paciente. (P150) 

 

[...] mais confortável, não tem risco de vazamento, não tem risco de contaminação e 

a preensão bem melhor. (P151) 

 

 [...] facilitou bem mais a vida, com menos risco de contaminação, porque a luva 

quando está muito grande e um paciente colonizado eu acabo ficando suscetível a 

encostar neste paciente, e ela aderida corretamente eu tenho menos risco . (P179) 
 

Recomenda-se que luvas devem ser usadas devido a duas principais razões: para 

reduzir o risco de contaminação das mãos dos profissionais de saúde e para reduzir o risco de 

disseminação de germes para o ambiente, transmitindo do profissional para o paciente e vice-

versa, bem como de um paciente para o outro (WHO, 2006). 

O uso de luvas nos serviços de assistência à saúde se deve à necessidade de proteger 

os profissionais e os pacientes do risco de infecção cruzada (ANVISA, 2011). A Segurança no 

ambiente de trabalho para a minimização de riscos adquiriu um sentido mais amplo do que 

antes. Atualmente, a segurança é considerada como ausência de dano à saúde, de lesão ou 
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doença. Se dano é considerado o resultado de um risco, a segurança é a ausência desse risco. 

O estado de segurança é aquele no qual não há perigo de acontecer um acidente (SOARES; 

CURI FILHO, 2015), diminuindo a possibilidade de riscos ao profissional atuante.  

 Para a amenização das dificuldades, os profissionais participantes relataram inúmeras 

maneiras de se adequar às adversidades proporcionadas pelo uso de luvas largas e não bem 

aderidas às mãos. Com o acionamento e uso do inovador DALP percebeu-se uma melhora 

nestas dificuldades, evitando os improvisos e as possíveis contaminações causadas pelo uso 

errôneo de luvas: 

[...] ótimo, perfeito, é um jeito de a gente improvisar e o serviço sair direito. (P3) 

 

[...] melhorou muito a sensibilidade, não precisei furar a pontinha do dedo da luva 

para poder ter a sensibilidade, proporciona segurança para nós e para o paciente, 

porque a luva não escorrega e fica bem firme na mão. (P77) 

 

[...] foi ótimo, a luva fica justinha na mão e não precisei furar o dedo da luva para 

palpar, foi muito bom. (P78) 
 

Na ocorrência do desenvolvimento de inovações que auxiliam o profissional em sua 

atividade laboral há um direcionamento contra a corrente, e o que era um o hábito torna-se um 

obstáculo, pois se passa a formatos teóricos e práticos diferentes (SHUMPETER, 1997), 

necessitando que este profissional se adapte às inovações tecnológicas. 

A equipe de enfermagem é o grupo de maior exposição aos riscos ocupacionais devido 

ao contato direto com os pacientes e aos diferentes tipos de situações, que implicam na 

possibilidade de contato com fluidos orgânicos contaminados por uma variedade de patógenos 

(DIAS; FIUZA; OENNING, 2015). Isso mostra ser necessária a adoção de medidas que 

estimulem a criação de novas tecnologias que beneficiem os profissionais de saúde no 

desenvolvimento de suas atividades laborais, em conformidade com a PNCTIS (2008), que 

preconiza avanços do conhecimento e pesquisas que podem trazer solução para problemas 

prioritários e para a saúde, devendo ser o alvo principal das atividades científicas e 

tecnológicas.  

A integridade e a resistência da luva, sua efetividade como barreira e o conforto 

precisam ser mantidos sob as circunstâncias mais simples até as mais complexas (ANVISA, 

2011). É muito arriscada a realização de procedimentos sem a devida proteção manual, o uso 

de luvas adequadas ao procedimento a ser realizado garante a boa proteção ao profissional.  

 A utilização do DALP parece ser um fator que fará diferença nos gastos relacionados à 

aquisição de luvas, pois a luva é um EPI utilizado por grande parte dos profissionais. 

Observou-se, através de relatos, o menor gasto de luvas durante os procedimentos: 
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[...] muito interessante, porque há uma grande economia no cuidado com o 

paciente, e outra coisa eu não preciso ficar o tempo todo ajeitando a luva na mão. 
Achei muito interessante. (P180) 

 

[...] ficou bem aderida à mão, vou gastar menos luvas, será bem mais econômico. 

(P204) 

 

Os serviços de saúde usam bilhões de luvas anualmente, gerando custos elevados para 

as instituições de saúde. Realizar pesquisas e trazer inovações são necessárias para o 

desenvolvimento da economia e a diminuição dos gastos (SCHUMPETER, 1997). Uma 

pesquisa realizada na emergência de um hospital público do município de Niterói, no Rio de 

Janeiro, revela que: dentre os profissionais da enfermagem 94% utilizam luvas nos 

procedimentos (DIAS; FIUZA; OENNING, 2015).  As luvas são utilizadas para diversas 

atividades, de forma direta ou indiretamente em prol da assistência ao paciente, além de 

cirurgias, algumas tarefas clínicas comuns também requerem o seu uso. Destaca-se também 

que o uso das luvas pode representar desperdício de recursos quando utilizadas de maneira 

não adequada (ANVISA, 2011).   

O fornecimento de um material adequado para a execução de procedimentos gera 

satisfação profissional, como demonstrado em relato de participante: 

 

[...] com certeza eu sinto melhor qualidade para o trabalho. (P185) 

 

Quando uma instituição de saúde investe em pesquisas, em inovações e na formação 

do profissional de enfermagem, implementando educação permanente, supervisão qualificada, 

trabalho organizado, disponibilidade de recursos materiais adequados ao perfil do 

atendimento e normas de biossegurança, possibilita a adoção de um comportamento de 

segurança na sua equipe, fornecendo condições ao profissional de oferecer um tratamento de 

maior qualidade ao paciente (DIAS; FIUZA; OENNING, 2015). Acredita-se que as pesquisas 

corroborem para a melhor utilização dos recursos, diminuindo desperdício e gastos, 

contribuindo por intermédio das inovações para a melhora da subutilização dos recursos, 

promovendo assim, melhoria no gerenciamento do cuidado (BALBINO et al., 2020). 

Para 23 entrevistados (11,27%), o DALP demonstrou ser um dispositivo eficaz 

melhorando as diversas dificuldades relatadas durante o uso de uma luva não aderida à mão, 

porém [...] o desconforto do punho pode ser observado como uma adversidade que merece 

atenção, nos relatos dos participantes: 
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[...] senti mais segurança, mais confortável, bem mais confortável, só que onde 

firma o elástico aperta o punho, em procedimentos de longa duração iria fazer um 

desconforto e uma marcação no local. (P22) 

 

[...] ficou bom, que vai te dar mais pegada no que vai ficar solto, mas é um 

procedimento que você não vai poder ficar com ela muito tempo, porque senão vai 

garrotear o seu pulso. (P43) 

 

 [...] melhor, dá uma apertadinha aqui atrás no punho, aperta um pouco, mas é 

melhor do que ela grande, larga. Eu sinto mais segurança para fazer as coisas. 

(P127) 

 

[...] eu senti desconfortável em relação ao pulso, que comprimiu a minha 

circulação, mas em relação à ponta dos dedos na pega eu senti uma melhora, porém 

ela continuou frouxa na relação do todo, mas muito desconforto em relação ao 

aperto no pulso. (P44) 

 

[...] eu acho que ficou melhor, mas às vezes fica um pouco desconfortável por causa 

do punho que vai ficar apertando e o dedo ainda continua um pouco largo. (P118) 

 

 O desconforto pode gerar insatisfação e restrição por parte dos funcionários no uso 

deste artefato tecnológico e a inadequação dos EPIs que causam desconforto aos funcionários 

gera a resistência ao uso dos mesmos. Faz-se necessário o fornecimento, pelo empregador, de 

EPIs adequados ao trabalhador (DIAS; FIUZA; OENNING, 2015). Os EPIs devem 

proporcionar conforto e segurança, devendo ser fornecidos orientações e treinamentos sobre o 

hábito rotineiro de seu uso, visto que conhecimento e hábito, uma vez adquiridos, 

incorporam-se tão firmemente em nós. São transmitidos normalmente, quase sem conflitos, 

pela herança, pelo ensino, pela educação e pela pressão do ambiente (SCHUMPETER, 1997). 

 O medo e a insegurança podem ser fatores que atrapalhem o bom andamento das 

atividades laborais, mesmo após o recebimento de instruções, o treinamento para o 

acionamento e a utilização da luva com o DALP, houve 1 (0,49%) participante que não se 

adaptou bem a nova tecnologia de adequação de luvas, ainda sentindo-se insegura para a 

realização de procedimentos:  

 

[...] ficou melhor, mais ainda acho que ficaria insegura para fazer o procedimento. 

(P26) 

 

Acredita-se que ter clareza quanto às indicações sobre o uso de luvas possa ser útil nos 

processos de acompanhamento e monitoramento de adesão ao uso, podendo ser úteis na 

melhor adaptação de profissionais a inovações tecnológicas (BRASIL, 2016). O 

conhecimento e a orientação aos empregados para dar suporte aos pensamentos e as ações 

necessárias à inovação e um ambiente ou contexto são importantes para dar suporte à 

implementação, invariavelmente tem risco inerente e recompensas em troca (BRUNO-
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FARIA; FONSECA, 2014). São necessários a orientação e o estímulo profissional para a 

adequação a novas perspectivas de trabalho, até que finalmente, a inovação se torne familiar e 

a aceitação dela uma questão de livre escolha (SCHUMPETER, 1976). 

Apenas 2 (1,47%) participantes sugeriram melhoras na luva com o acionamento do 

DALP, isto se deu devido às participantes terem as mãos muito pequenas, tamanho “PP”, 

deste modo, mesmo com o oferecimento de uma luva tamanho “P” e o acionamento do 

dispositivo, não houve o suprimento da dificuldade apresentada pelo participante, como 

seguem os relatos: 

 

[...] ajudou um pouco, mas precisa de alguns ajustes. (P45) 

 

[...] achei um pouco viável sim, mas precisa dar uma melhorada, porque 

principalmente para minha mão que é pequena demais eu achei que não vedou o 

suficiente, ainda ficou sobrando na ponta dos dedos. (P96) 

  

A luva de proteção deve ser projetada e fabricada de modo que, nas condições 

previsíveis de uso a que se destina, o usuário possa realizar a atividade de maneira normal, 

enquanto desfruta de apropriado nível de proteção (BRASIL, 2018). Torna-se necessário que 

a instituição tenha o conhecimento de casos em que o profissional não se adéqua aos 

materiais, para que medidas possam ser adotadas, visando ao beneficiamento deste 

profissional, realizando a aquisição de luvas adequadas às mãos muito pequenas. 

 Houve 3 (1,47%) participantes que após o uso do DALP relataram não gostar do 

resultado obtido após o acionamento do dispositivo, alegando não ter percebido o efeito de 

redução do afrouxamento da luva, conforme observado nos relatos a seguir: 

 

[...] não surtiu efeito! (P69) 

 

[...] eu não gostei, mas na falta da luva do meu tamanho é melhor fazer assim, dá 

para fazer. (P61) 

 

[...] ela ainda ficou um pouco enrugada, então, neste processo não vou ter o tato 

ideal. (P116) 
 

Existe a necessidade dos profissionais se adaptarem às possíveis inovações 

tecnológicas oferecidas para a melhoria dos processos assistenciais no ambiente de trabalho, 

mesmo com alguns profissionais ainda resistentes às mudanças. Segundo Schumpeter (1997), 

devemos ter consciência da importância de se progredir tecnologicamente.  
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Os profissionais consumidores de luvas devem ser orientados e instruídos se 

necessário e são, por assim dizer, ensinados a querer coisas novas, ou coisas que diferem em 

um aspecto ou outro daquelas que tinham o hábito de usar (SCHUMPETER, 1997).  

Os equipamentos de proteção individual são artefatos tecnológicos que são em sua 

maioria desconfortáveis e muitas vezes não se adéquam e não agradam aos profissionais, o 

que torna difícil a aceitação por parte do usuário e requer a ação do profissional de saúde 

ocupacional em substituir os EPIs que não foram adaptados aos trabalhadores e o 

investimento na realização de campanhas, palestras e outros tipos de convencimentos no 

sentido de reforçar o uso dos EPIs necessários (DIAS; FIUZA; OENNING, 2015).  

Para Schumpeter, inovar produz tanto desequilíbrio quanto desenvolvimento, numa 

situação específica em que a competição moderna entre os capitalistas não se dá por meio do 

preço, mas sim da tecnologia (MARTES, 2010).  

A inovação tecnológica apresentada pelo DALP parece ter mudado o conceito dos 

modelos de luvas de procedimentos, através dos relatos dos participantes que se 

demonstraram surpresos com a nova possibilidade de adequação da luva às mãos, fornecendo-

lhes mais segurança, habilidade de manuseio, mais sensibilidade e praticidade no 

desenvolvimento de suas atividades laborais, melhorando a usabilidade das luvas. Conforme 

narrado: 

 

[...] foi ótimo, acho que perfeita esta ideia de poder ajustar, na correria você calça 

uma luva e vê que ela está grande, você tem como fazer o ajuste, é ótimo, eu achei 

ótimo. (P54) 

 

[...] agora sim, bem melhor, me sinto mais segura, a luva se adapta perfeitamente ao 

tamanho e formato de suas mãos, eu me senti bem melhor, achei bacana, diferente, 
inovador, não imaginava! (P66) 

 

[...] muito interessante, foi muito bacana, porque a luva de certa forma era de 

tamanho maior do que a minha mão, a luva que eu acabei de fazer o procedimento, 

e com o exercício que você me ensinou agora eu pude colocar uma luva 

independente do tamanho e adaptar para o meu tamanho certo, então acredito que 

na hora do procedimento vai fazer toda diferença, vai ser muito eficaz. (P100) 

 

[...] é uma coisa nova, então é uma questão de adaptação, mas é uma alternativa 

boa, porque ela ajusta melhor no pulso e na mão. (P131) 

 

 [...] uma novidade! Eu achei bem eficaz, uma ideia boa porque nem sempre o 
sistema onde trabalho pode me proporciona o material adequado, então é uma 

forma de improvisar e fica uma coisa com qualidade. (P172) 

 

[...] eu fiquei impressionada porque eu achei que não houvesse solução para uma 

luva maior que o tamanho da minha mão, agora depois de ajustada eu não senti 

dificuldade de mexer com minhas mãos e meus dedos. (P188) 
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A equipe de enfermagem deve ser capaz de identificar e controlar os riscos inerentes à 

profissão nos procedimentos realizados, reduzindo assim a probabilidade de acidentes 

ocupacionais no futuro, preservando tanto a sua integridade física quanto a do paciente 

(DIAS; FIUZA; OENNING, 2015).  

A importância da incorporação de novas tecnologias na enfermagem traz avanços para 

o setor no sentido de melhorar processos, aumentar a produtividade e a qualidade de atuação 

dos profissionais da área. Faz-se necessário que as inovações propostas por profissionais de 

enfermagem e demais profissionais da área da saúde sejam valorizados, com vistas à 

qualidade assistencial (BALBINO et al., 2020). 

Os enfermeiros estão regularmente expostos a inovações tecnológicas, que necessitam 

ser integradas nos sistemas de prestação do cuidado, enquanto que as políticas e os 

procedimentos que gerenciam o uso das tecnologias preexistentes exigem garantias e seu uso 

correto (BAGGIO; ERDMANN; DAL SASSO, 2010).  

A melhora da usabilidade da luva se refere à capacidade de um produto ser facilmente 

utilizado (MENEZES; SOBREIRA; ROSEMBERG, 2016). Desta forma, quando há 

otimização do processo como um todo, os profissionais de enfermagem são capazes de 

direcionar seu foco de forma mais estratégica, evitando complicações relacionadas ao mau 

uso destas tecnologias. Porém, uma perspectiva dialógica sob a ótica do Joseph Schumpeter 

aponta que por questões políticas ainda estamos muito aquém de onde deveríamos nos 

encontrar frente aos desenvolvimentos tecnológicos. 

 

5.4 Categoria 4: A análise da satisfação do profissional de enfermagem na utilização do 

DALP em mãos pequenas para cuidados com o paciente 

 

A avaliação da implementação proposta pelo método DSR aconteceu com a aplicação 

de uma escala Likert e, ao realizar a média aritmética do RM por categoria, percebeu-se que 

há satisfação do profissional de enfermagem em relação ao uso do DALP (média 4,78).  

Considerando-se separadamente cada categoria, observa-se em relação à ativação do 

DALP, que a facilidade de acionamento é bem vista pelos profissionais de enfermagem 

participantes da pesquisa, por apresentar um RM médio de 4,95. Dentro desta categoria, o 

menor RM individual (0,014) foi encontrado como indiferença, quando foi perguntado sobre a 

facilidade do acionamento do DALP, demonstrado no quadro 2. 

Na categoria aumento da adesão, percebeu-se também a satisfação dos participantes, 

com RM médio de 4,85, porém, podemos citar alguns pontos que merecem atenção. Quando 
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os profissionais de enfermagem foram perguntados sobre o aumento da adesão tivemos três 

RM individuais baixos, RM individual de 0,04 “Com certeza não aumentou a adesão”, RM  

individual de 0,009 “Não tenho certeza se aumentou a adesão” e RM  individual de 0,014 

“Indiferente”, mostrando insatisfação dos profissionais nestes três itens, demonstrado no 

quadro 2.  

Em relação à categoria desconforto, calculou-se um RM médio de 4,30, demonstrando 

também satisfação dos profissionais de enfermagem em relação a este quesito. Pode-se 

destacar aspecto positivo em relação ao desconforto com um RM individual de 3,49 “Com 

certeza, não tive desconforto”; porém, podemos citar alguns pontos críticos que podem ser 

melhorados por RM individuais: “Com certeza tive desconforto” com RM individual de 

0,088; e “Não tenho certeza se tive desconforto” com RM individual de 0,176, demonstrado 

no quadro 2.  

A categoria facilidade na execução de procedimentos teve um RM médio de 4,89, o 

que demonstra satisfação do profissional no quesito e mostra o DALP como um facilitador na 

execução de procedimentos. Tendo também um bom RM individual de 4,63 quando o 

profissional diz “Com certeza facilitou”, demonstrado no quadro 2. 

Na categoria recomendação de uso, o RM médio foi de 4,93, mostrando que os 

participantes ficaram satisfeitos. Percebeu-se um RM individual de 4,80 “Com certeza 

recomendaria o DALP” para o uso nos procedimentos, demonstrado no quadro 2. 

Conforme Pereira (s.d.) entende-se que, quando a satisfação de uma necessidade é 

concluída, abre-se caminho para a inovação tecnológica. Então, uma inovação tecnológica de 

produto, o DALP foi criado na intenção de satisfazer uma necessidade, a de ajustar a luva 

grande em mãos pequenas. A satisfação das necessidades é um elemento de desafio das 

organizações, considerando o fato de que, corroborando com Schumpeter, as inovações 

devem ser constantes.  

O DALP mostrou-se como uma grande inovação tecnológica que permitirá melhor 

adesão de luvas grandes a mãos menores, melhorando o desempenho profissional, tornando-se 

um efetivo recurso na correção do tamanho de luvas de procedimentos que não se adaptam ao 

tamanho das mãos de seus usuários. 

Portanto, é necessária uma força de vontade nova e de outra espécie para arrancar, 

dentre o trabalho e a lida com as ocupações diárias, oportunidade e tempo para conceber e 

elaborar a combinação nova e resolver olhá-la como uma possibilidade real e não meramente 

como um sonho (SCHUMPETER, 1997). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso do EPI visa proteção à mão do usuário contra riscos existentes durante a 

atividade que executa das que possam advir de acidentes e minimiza ações nocivas de agentes 

externos durante o uso. Para tal, há a necessidade de uma luva adequadamente adaptada 

prevenindo as adversidades durante o seu uso.  

 É importante que o enfermeiro gestor atente para as dificuldades apresentadas pela 

equipe referentes aos insumos utilizados pelos profissionais, para que minimize a baixa 

adesão ou a não adesão aos equipamentos de proteção individual pela equipe de enfermagem 

nos serviços de saúde, que pode estar relacionada à falta de habilidade e ao desconforto 

gerado ao desempenhar suas atividades com equipamentos não adequados, demonstrando a 

necessidade de ações voltadas à saúde ocupacional que promovam uma sensibilização para o 

uso dos EPIs, com a detecção de suas dificuldades, já que estes são importantes para a 

segurança do trabalhador. 

 A inadequação das luvas aos funcionários causa perda da destreza e habilidade 

manual, perda do tato, desconforto, insegurança, riscos de contaminação, acidentes e a 

resistência ao uso dos mesmos. Faz-se necessário o fornecimento, pelo empregador, de luvas 

e EPIs adequados ao trabalhador, devendo estes proporcionarem conforto e segurança. Cabe 

também ao empregador fornecer aos colaboradores, orientações e treinamentos sobre o uso, 

bem como a realização de acompanhamento e a supervisão da utilização dos EPIs. 

 O uso de luvas com DALP demonstrou maior segurança na prática laboral ao usuário 

de luvas. Com a melhor usabilidade da inovação tecnológica, a redução de custos inerentes ao 

mau uso e do desperdício de luvas, será uma realidade bem próxima dos dias atuais.   

 A satisfação profissional à utilização do DALP fará emergir a necessidade e a 

importância de realização de maiores pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias para 

o benefício da atividade laboral dos profissionais de saúde, contribuindo para o aumento da 

qualidade da assistência prestada e a diminuição dos custos institucionais na aquisição de 

luvas de procedimentos.   

Observou-se por parte de alguns profissionais de enfermagem uma resistência em 

participar da pesquisa, sendo de grande importância o envolvimento do serviço de saúde, em 

especial as ações do enfermeiro, na atenção referente às adversidades apresentadas pela sua 

equipe de trabalho e o desenvolvimento de estratégias de intervenção para a melhora do 

processo de trabalho, direcionadas ao ambiente, à autonomia, a insumos e materiais e suporte 

às necessidades individuais e coletivas destes indivíduos.   
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O DALP se mostrou uma inovação tecnológica que permitiu melhor usabilidade no 

uso de luvas de procedimentos, sendo assim, podendo ser utilizado por outros seguimentos 

profissionais que utilizam luvas de procedimentos em suas atividades laborais e que 

possivelmente apresentam, além das dificuldades relatadas neste estudo, outras dificuldades 

que são inerentes a sua profissão. 

É importante esclarecer que o DALP é de acionamento opcional, caso o usuário sinta-

se confortável e seguro com a luva em suas mãos para o desenvolvimento de sua atividade 

não há a obrigatoriedade do seu acionamento, mesmo que a luva utilizada tenha agregado a 

sua fabricação a inovação tecnológica.  

O ambiente hospitalar se mostra um campo vasto para a realização de pesquisas e a 

possibilidade de testes de avaliação e validação de novos produtos, que são elaborados e 

projetados para o benefício e a melhora das condições de saúde da população. Existe a 

importância da participação do profissional enfermeiro na comissão de avaliação destas 

inovações e em todo o processo de testagem destes novos produtos, pois este é o profissional 

capacitado para emissão de um fidedigno laudo sobre a usabilidade destes produtos, visto suas 

inúmeras atribuições e atividades laborais a ele designadas dentro da instituição e de ser o 

maior usuário dos materiais.   

Limitações e dificuldades na realização do estudo existiram, algumas delas 

impossibilitaram o desenvolvimento da coleta de dados devido à resistência de alguns 

profissionais em participar, à sobrecarga de atividades laborais durante a jornada de trabalho e 

devido à pandemia de Covid-19, que vem disseminando o medo e vitimando milhares de 

pessoas e que contribuiu para a diminuição do número de amostra de participantes no estudo, 

visto que a pesquisa que estava inicialmente aprovada no CEP para ser desenvolvida em 

outros cenários foi impedida devido à limitação da entrada de pesquisadores na instituição. 

Isto não diminuiu a magnitude e a importância deste estudo, que se demonstrou um estudo 

fértil para a área de ciências do cuidado em saúde, permitindo assim novas perspectivas de 

estudos e pesquisas. 

Sugere-se o desenvolvimento de novos testes com a inovação tecnológica criada, onde 

se vislumbra a continuidade e a projeção de novos e maiores estudos para a realização de 

avaliação da pressão exercida no punho e de melhores ajustes relacionados ao uso do DALP, 

que como toda a inovação tecnológica sempre requer novas pesquisas para a melhoria de sua 

eficiência e de sua usabilidade. O desenvolvimento de novas pesquisas e a elaboração de um 

planejamento com estratégias relacionadas à atenção destes profissionais permitirá a uma 
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melhor satisfação durante a atividade laboral, aumentando a qualidade da assistência prestada 

ao paciente e que ela seja livre de riscos. 

A supervisão do enfermeiro em relação ao uso adequado de luvas e às ações de 

educação permanente direcionadas para o corpo da enfermagem torna-se elementar para a 

adoção da prática do uso de luvas adequadas às mãos, visto as dificuldades apresentadas pelos 

participantes no estudo.  

Com o desenvolvimento deste estudo foi possível afirmar a tese de que o DALP é uma 

inovação tecnológica para adequação de luvas de procedimentos que permite uma melhor 

usabilidade pelos profissionais de saúde no manuseio dos instrumentos de trabalho durante o 

cuidado aos pacientes, reduzindo as dificuldades assistenciais inerentes ao uso de luvas de 

procedimentos de tamanho inadequado, com perspectivas de impacto na redução de custos 

institucionais, trazendo maior segurança no exercer profissional e, consequentemente, mais 

segurança ao paciente com repercussões na qualidade da assistência a partir do cuidado em 

seu contexto sociocultural, contribuindo para as ações das Ciências do Cuidado em Saúde. 
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APENDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAAC 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÂO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE  

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

DISCIPLINA: MÉTODOS E TÉCNICAS DA PESQUISA AVANÇADA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Dados de identificação 

Título do Projeto: TECNOLOGIA INOVADORA PARA ADEQUAÇÃO DE LUVAS GRANDES: 

ESTUDO DA VALIDAÇÃO  

Pesquisador Responsável: Carlos Marcelo Balbino e Zenith Rosa Silvino 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA 

DE AFONSO COSTA – EEAAC 
Telefones para contato do Pesquisador: (24) 999183896  

 

ESCLARECIMENTOS 
Prezado Senhor (a):   

Convidamos você a participar do projeto de pesquisa “TECNOLOGIA INOVADORA PARA 

ADEQUAÇÃO DE LUVAS GRANDES”, de responsabilidade do pesquisador Carlos Marcelo 

Balbino. 
Garantimos o princípio da autonomia para a sua participação e, desta forma, designamos, a 

seguir, as características desta pesquisa. Estas informações estão sendo fornecidas para sua 

participação neste estudo, que tem por objetivo geral validar um dispositivo em luvas para utilização 
de luvas grandes em mãos pequenas. E por objetivos específicos: identificar os problemas 

apresentados pelos profissionais de saúde durante a utilização de luvas grandes em mãos pequenas 

durante os procedimentos e avaliar a utilização do dispositivo de luvas na redução dos problemas 

durante o uso de luvas grandes em mãos pequenas, durante os procedimentos. 
Você será convidado a participar de uma pesquisa onde previamente receberá um par de luvas 

de procedimentos de tamanho não adequado às suas mãos para a realização de procedimentos. Após a 

realização dos procedimentos você será entrevistado. Em um segundo momento você receberá um par 
de luvas com um Dispositivo facilitador para adequar as luvas as suas mãos, denominado “Dispositivo 

Adaptador de Luvas de Procedimentos – DALP” e seu manual de instrução para acionamento, ao final 

sendo entrevistado novamente e preenchendo uma escala de satisfação quanto ao uso do DALP. As 

entrevistas serão gravadas, transcritas e guardadas por um período de 5 anos, para posterior destruição.  
O risco envolvido na execução da pesquisa é a alergia ao látex e o vazamento das informações 

do questionário a ser respondido. Quanto aos benefícios, contribuiremos para uma redução da 

incidência das intercorrências em todas as unidades e centros de promoção à saúde, provocadas 
devido ao uso de luvas com numeração inadequada por profissionais para a prestação e promoção da 

assistência livre de riscos. 

Assim, em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável Carlos 
Marcelo Balbino, que poderá ser encontrado através do telefone (24) 999183696 ou pelo e-mail 

carlosmbalbino@hotmail.com. 

 

 
 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter 
informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

E-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 
  

mailto:carlosmbalbino@hotmail.com
mailto:etica@vm.uff.br
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ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAAC 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÂO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE  

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

DISCIPLINA: MÉTODOS E TÉCNICAS DA PESQUISA AVANÇADA 

 

 
É garantida a liberdade de você querer não participar do projeto de pesquisa ou de retirar o 

consentimento a qualquer momento, no caso da aceitação, sem que haja nenhum prejuízo. Além disso, 

garantimos o seu direto à privacidade e à confidencialidade, de forma que os resultados e dados 

demográficos oriundos do preenchimento do questionário serão utilizados apenas para os fins 
propostos na pesquisa, de modo anônimo, desta forma, as respostas mencionadas serão de 

competência dos pesquisadores envolvidos no projeto, garantindo a você participante a proteção contra 

qualquer tipo de discriminação. 
Você terá o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa, quando 

em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores envolvidos. 

Garantimos ainda que não haverá nenhuma despesa de sua parte para participar desta pesquisa. Em 
casos de alergia ao látex, diretamente causado pelos procedimentos neste estudo, o participante terá o 

devido encaminhamento ao ambulatório do hospital em que será realizada a pesquisa para o devido 

tratamento e todo o tratamento será custeado pelo pesquisador. 

 

CONSENTIMENTO 

 

 Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem 
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. Deste modo, concordo 

em participar deste estudo e sei que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem 

penalidades ou prejuízos e sem a perda de atendimento nesta Instituição ou de qualquer benefício que 
eu possa ter adquirido. Eu receberei uma via desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e a outra ficará com o pesquisador responsável por essa pesquisa. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para que 
todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as normas 

éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração os benefícios 

e riscos, procurando minimizá-los, buscando garantir que os participantes tenham acesso a todos os 
direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram defender a dignidade e os 

interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação voluntária. Procure saber se 

este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de dúvidas, ou querendo outras 

informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e-mail ou telefone, de segunda à sexta, das 08 às 17 horas. 

E-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

Eu, ________________________________________,  declaro ter sido informado e concordo em ser 
participante, do projeto de pesquisa acima descrito. 

 

 
 

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter 
informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

E-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 
 
 
 
 
 

mailto:etica@vm.uff.br
mailto:etica@vm.uff.br
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APENDICE B - Cartaz convite de treinamento profissional de acionamento do Dispositivo 

Adaptador de Luvas de Procedimento
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APENDICE C - Roteiro de Entrevista - Etapa 1 

 
 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAAC 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÂO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE  

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

DISCIPLINA: MÉTODOS E TÉCNICAS DA PESQUISA AVANÇADA 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – ETAPA 1 

 

TECNOLOGIA INOVADORA PARA ADEQUAÇÃO DE 

LUVAS GRANDES: ESTUDO DA VALIDAÇÃO 

 

Categoria Profissional: 

Setor de atuação profissional: 

Tempo de serviço: 

Hospital: 

Sexo: 

 

Como foi realizar o procedimento com uma luva maior que sua mão? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas 

sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

E-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 
  

mailto:etica@vm.uff.br
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APENDICE D - Roteiro de Entrevista - Etapa 4 

 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAAC 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÂO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE  

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

DISCIPLINA: MÉTODOS E TÉCNICAS DA PESQUISA AVANÇADA 

 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA – ETAPA 4 

 

TECNOLOGIA INOVADORA PARA ADEQUAÇÃO DE 

LUVAS GRANDES: ESTUDO DA VALIDAÇÃO 

 

 

 

Como foi realizar o procedimento utilizando o Dispositivo Adaptador de Luvas de 

Procedimentos – DALP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas 

sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

E-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

mailto:etica@vm.uff.br
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APENDICE E - Formulário de Pesquisa 

 

 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA – EEAAC 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÂO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE  

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

DISCIPLINA: MÉTODOS E TÉCNICAS DA PESQUISA AVANÇADA 

 

FORMULÁRIO DE PESQUISA 

TECNOLOGIA INOVADORA PARA ADEQUAÇÃO DE 

LUVAS GRANDES: ESTUDO DA VALIDAÇÃO 

 

Escala Likert sobre satisfação da usabilidade de luvas com DALP 

Para você, como é o 
acionamento do DALP? 

Com certeza não é 
fácil acionar 

Não tenho certeza 
se é fácil acionar Indiferente  

Sim. Parece fácil 
acionar 

Com certeza é 
fácil acionar 

 (        ) 
 

 

(        ) 
 

 

(        ) 
 

 

(        ) 
 

 

(        ) 
 

 

Para você, como é a adesão 

da luva com o DALP na sua 
mão? 

Com certeza não 
aumentou a adesão 

Não tenho certeza 
se aumentou a 
adesão  Indiferente  

Sim. Parece que 
aumentou a adesão 

Com certeza, 
aumentou a 
adesão 

(        ) 
 
 

(        ) 
 
 

(        ) 
 
 

(        ) 
 
 

(        ) 
 
 

Com o acionamento do 
DALP houve desconforto? 

Com certeza tive 
desconforto 

Não tenho certeza 
se tive desconforto Indiferente  

Sim. Parece que 
não tive 
desconforto 

Com certeza, 
não tive 
desconforto 

(        ) 
 
 

(        ) 
 
 

(        ) 
 
 

(        ) 
 
 

(        ) 
 
 

Como foi a execução dos 
procedimentos com o uso 
do DALP? 

Com certeza não 
facilitou 

Não tenho certeza 
se facilitou Indiferente  

Sim. Parece que 
facilitou 

Com certeza  
facilitou 

(        ) 
 
 

(        ) 
 
 

(        ) 
 
 

(        ) 
 
 

(        ) 
 
 

Você recomendaria o uso 
deste DALP?  

Com certeza não 
recomendaria  

Não tenho certeza 
se recomendaria  

Indiferente  
Sim. Acho que 
recomendaria  

Com certeza 
recomendaria o 

DALP 

(        ) 
 
 

(        ) 
 
 

(        ) 
 
 

(        ) 
 
 

(        ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário Antônio Pedro, para obter informações específicas 

sobre a aprovação deste projeto ou demais informações: 

E-mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

  

mailto:etica@vm.uff.br
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

ANEXO A - Declaração de Anuência 
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ANEXO B - Folha de Rosto CEP 
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ANEXO C - Parecer Consubstanciado do CEP 
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