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RESUMO 

A infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS) é considerada um problema 
de saúde pública em esfera mundial. Assim, torna-se preponderante a 
intervenção nos cuidados e prevenção destes agravos. Diante desta prerrogativa, 

o estudo tem como objeto: a precaução de contato a partir de uma tecnologia 
educacional (TE), visando o uso de luvas pelos profissionais de enfermagem. 
Objetivo geral: propor uma TE em forma de mídia audiovisual visando à 

adequação e/ou adesão dos profissionais de enfermagem às medidas de 
precaução de contato, foco em luvas. Objetivos específicos: identificar os 
fatores que interferem na adesão e/ou adequação às medidas de precaução de 

contato na utilização das luvas de procedimentos e estéreis pela equipe de 
enfermagem; elaborar uma TE visando adesão e adequação dos profissionais de 
enfermagem às medidas de precaução de contato, foco em luvas, a partir das 

falas dos profissionais; validar uma TE em forma de mídia audiovisual, visando 
adequação e adesão às medidas de precaução de contato com foco nas luvas. 
Metodologia: pesquisa de abordagem quantiqualitativa do tipo metodológica. O 

cenário da pesquisa foi o Hospital Universitário Antônio Pedro da Universidade 
Federal Fluminense. Os participantes foram 66 profissionais distribuídos em 
quatro etapas do estudo. Para elaboração e validação da TE, a coleta de dados 

ocorreu nas quatro etapas. A 1ª etapa: realizaram-se entrevistas e a análise 
temática segundo Bardin. Critérios de inclusão: profissionais de enfermagem da 
clínica cirúrgica, diaristas ou plantonistas, estatutários ou contratados, em 

exercício. Critérios de exclusão: profissionais em férias e/ou licenças médicas; 2ª 
etapa: elaboração da TE a partir das categorias que emergiram da primeira etapa; 
3ª etapa: validação de TE. Nesta etapa foram utilizados instrumentos de 

validação, escala Likert, respondidos por juízes especialistas e público alvo. Os 
itens do instrumento analisados receberam diferentes valorações em cada bloco, 
sendo considerados válidos os itens que obtiveram concordância maior ou igual a 

70% pelos avaliadores desta etapa; 4ª etapa: adequação da TE a partir da 
avaliação dos profissionais. Resultados: a partir da fala dos profissionais 
emergiram três categorias, a saber: Conhecimento geral acerca do uso de luvas; 

A utilização das luvas na prática de enfermagem e suas implicações; Avaliação do 
material das luvas. A partir destas categorias, foi elaborada uma TE em forma de 
mídia audiovisual, cuja validação dos resultados atingiu índice de concordância 

superior a 80%. Conclui-se que a elaboração e aplicação de TE voltadas para o 
ensino e aprendizagem do profissional são primordiais para a segurança do 
paciente, do profissional e do ambiente, minimizando os riscos de infecções 

cruzadas.  
 
Descritores: Infecção Hospitalar; Equipe de Enfermagem; Luvas Cirúrgicas; Luvas 

Protetoras; Tecnologia Educacional; Enfermagem. 



ABSTRACT 

The Infection related to health care (IRAS) is considered a public health problem in 
the whole world. Thus, a major intervention in the care and prevention of these 

diseases is of utmost importance. In the view of this prerogative, the current 
object of this study is: the contact precautions as an educational technology (ET), 
to the use of gloves by nursing professionals. Overall objective: to propose an ET 

in audiovisual media format in order to improve adhesion/adjustments of nursing 
professionals to contact precautions, focusing in the use of gloves. Specific 
objectives: to identify the factors that influence in adherence and/or adequacy for 

contact precautions with the use of procedure and sterile gloves by nursing staff; 
to develop an ET aiming at adherence and adequacy of nursing professionals to 
contact precautions, focusing in the use of gloves, from the speeches of 

professionals; to validate an ET in audiovisual media format, aiming to adequacy 
and adherence to contact precautions focused in the use of gloves. Methodology: 
Research with quantiqualitative approach of methodological type. The research 

scenario was the Antônio Pedro University Hospital, Fluminense Federal 
University. Participants were 66 professionals divided into four stages of the study. 
For development and validation of ET, data collection occurred in all the four 

stages. 1st stage: interviews and Bardin’s thematic analysis were conducted. 
Inclusion criteria: nurses of surgical clinic department, resident or day labor, 
statutory- or private-contracted, and currently active. Exclusion criteria: 

professionals on vacation and / or in sick leave; 2nd stage: preparation of the ET 
based the categories that emerged from the first stage; 3rd stage: ET validation. At 
this stage the Likert scale and validation instruments were used, answered by 

expert judges and target audience. The instrument items analyzed received 
different valuations in each block, being considered as valid the items with 
agreement levels greater than or equal to 70% by the evaluators of this stage; 4th 

stage: adequacy of ET by the evaluation of professionals. Results: from the 
speech of professionals emerged three categories, namely: General knowledge 
about the use of gloves; the use of gloves in nursing practice and its implications; 

analysis of the glove material. From these categories, an ET was prepared in 
audiovisual media format, and the validation of its results reached an agreement 
index higher than 80%. It is concluded that the development and application of 

an ET facing professional education and learning are essential for the safety of 
patients, professionals and the environment, minimizing the risk of cross-infection. 

Descriptors: Cross Infection; Nursing, Team; Gloves, Surgical; Gloves, 
Protective; Educational Technology; Nursing. 

 



RESUMEN 

La infección relacionada al cuidado de la salud (IRAS) es considerada un 
problema mundial de salud pública. Por eso, se hace preponderante una 
intervención en los cuidados y en la prevención de estos agravios. Delante de 

esta prerrogativa, el estudio tiene como objeto: la precaución de contacto a partir 
de una tecnología educacional (TE), que incite a los profesionales de enfermería a 
usar guantes. Objetivo general: proponer una TE en forma de medios 

audiovisuales para que ocurra la adecuación y/o adhesión de los profesionales de 
enfermería a las medidas de precaución de contacto con enfoque en los guantes. 
Objetivos específicos: identificar los factores que interfieren en la adhesión y/o 

adecuación  del equipo de enfermería a las medidas de precaución de contacto 
en la utilización de los guantes de procedimientos esterilizados; elaborar una TE 
para que los profesionales de enfermería adhieran e se adecuen a las medidas de 

precaución de contacto, con enfoque en los guantes, a partir de sus 
declaraciones; validar una TE en forma de medio audiovisual, para que los 
profesionales de enfermería adhieran e se adecuen a las medidas de precaución 

de contacto con enfoque en los guantes. Metodología: investigación de abordaje 
cuanticualitativo del tipo metodológico. El escenario del estudio fue el Hospital 
Universitario Antonio Pedro de la Universidad Federal Fluminense. Los 

participantes fueron 66 profesionales distribuidos en cuatro etapas del estudio. 
Para elaborar y validar la TE, la recolección de los datos ocurrió en las cuatro 
etapas. En la 1ª etapa: se realizaron entrevistas y el análisis temático según 

Bardin. Criterios de inclusión: profesionales de enfermería de la clínica quirúrgica, 
diaristas o que hacen guardias, estatutarios o contratados, en ejercicio. Criterios 
de exclusión: profesionales de vacaciones y/o licencias médicas; 2ª etapa: 

elaboración de la TE a partir de las categorías que emergieron de la primera 
etapa; 3ª etapa: validación de TE. En esta etapa se utilizaron instrumentos de 
validación, escala Likert, respondidos por jueces especialistas y público objetivo. 

Los ítems del instrumento analizados recibieron diferentes valoraciones en cada 
bloque, siendo considerados válidos los ítems que obtuvieron concordancia mayor 
o igual a 70% por los evaluadores de esta etapa; 4ª etapa: adecuación de la TE a 

partir de la evaluación de los profesionales. Resultados: a partir de las 
declaraciones de los profesionales emergieron tres categorías: Conocimiento 
general acerca de la utilización de guantes; La utilización de los guantes en la 

práctica de enfermería y sus implicaciones; Evaluación del material de los 
guantes. A partir de estas categorías, se abordó una TE en forma de medio 
audiovisual, cuya validación de los resultados atingió índice de concordancia 

superior a 80%. Se concluye que la elaboración y aplicación de TE dirigidas  para 
la enseñanza y el aprendizaje del profesional son primordiales para la seguridad 
del paciente, del profesional y del ambiente, minimizando los riesgos de 

infecciones cruzadas. 

Descriptores: Infección Hospitalaria; Grupo de Enfermería; Guantes Quirúrgicos; 

Guantes Protectores; Tecnología Educacional; Enfermería 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 Aproximação com a temática  

A infecção relacionada à assistência à saúde (IRAS) vem sendo 

considerada um dos grandes desafios da saúde pública, ocasionando índices 

elevados de morbimortalidade, levando a um aumento do tempo de internações e 

altos custos para o sistema de saúde. Além de repercussões para o usuário, 

família e comunidades, gerando perdas sociais, psicológicas, espirituais e 

econômicas, pois afasta o indivíduo de suas funções1. 

Em minha experiência profissional, desenvolvendo atividades assistenciais 

junto à clínica cirúrgica mista, além de receber pacientes transferidos de outras 

instituições hospitalares do município de referência regional da Metropolitana II, 

venho mantendo uma preocupação com a contaminação de ambientes, materiais 

e pessoas envolvidas no processo de trabalho, prestação do cuidado, quer sejam 

profissionais ou pacientes. 

Vale ressaltar que, durante as atividades como enfermeira, observo que 

alguns profissionais de enfermagem têm dificuldade em aderir às orientações de 

precaução de contato e outros demonstram inconformidades relacionadas a tais 

orientações.  

No processo de trabalho de enfermagem, tem-se o conhecimento teórico 

acerca das práticas de enfermagem e, por vezes, tem-se uma realidade e uma 

prática que se expressam em um ambiente deveras complexo, que se observa à 

beira do leito e que pode comprometer a prestação de cuidados no que diz 

respeito à prevenção da IRAS. O ambiente é uma preocupação constante no 

controle das IRAS, visto que não só o contato direto pode propiciar a propagação 

de microrganismos, mas, também, o contato indireto por meio de objetos, 

substâncias e superfícies que possam transmitir esses patógenos. 

Este ambiente é complexo, pois há necessidade de conhecê-lo 

profundamente, suas partes e o todo e, é notório que isto é difícil, dada a 
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diversidade de situações que ali se apresentam. No princípio sistêmico considera-

se impossível conhecer as partes sem conhecer o todo, tanto quanto conhecer o 

todo sem conhecer as partes2.  

Pode-se mencionar como exemplo de ações que visam prevenção das 

infecções no ambiente de saúde, o trabalho da Comissão de Controle de Infecção 

Hospitalar (CCIH) que elabora e disponibiliza procedimento operacional padrão 

(POP) e protocolos para as unidades de internação a fim de orientar as equipes 

de saúde sobre os cuidados e medidas a serem tomadas para prevenção das 

IRAS e/ou colonizações. Entretanto, nem sempre conseguem atingir os objetivos 

que pretendem.  

Então, pode-se considerar que, em alguns momentos no cuidado de 

enfermagem, pode haver a desarticulação da prática do conhecimento teórico do 

profissional. Além disso, deve-se considerar a complexidade que é o ser humano, 

o cuidado de enfermagem e o ambiente, os quais também podem interferir na 

pouca e/ou não adesão às orientações que são disponibilizadas nas instituições. 

Pensando na prática no ambiente hospitalar, o conhecimento teórico, na 

complexidade que é o ser humano, o cuidado de enfermagem e o próprio 

ambiente, todas estas questões podem fazer com que diante de algo que, 

aparentemente, pode ser simples como o uso de luvas, comprometa a precaução 

de contato.  

As luvas compõem o arsenal do equipamento de proteção individual (EPI) 

cuja finalidade primordial é a proteção dos profissionais da saúde à exposição a 

risco biológico. Assim, fica reduzido o contato direto das mãos do profissional com 

tecidos do paciente, lesões, membranas, mucosas, por exemplo, na realização de 

procedimentos invasivos, passando a se configurar em um dos insumos mais 

utilizados desde a década de 1980. Isto ocorreu a partir da epidemia do Vírus da 

Imunodeficiência Humana (HIV) e síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), 

quando o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) introduziu as 

precauções universais, atualmente denominadas precauções padrão. O uso 

inadequado de luvas aumenta a ocorrência de infecção cruzada por meio das 

mãos, bem como predispõe o profissional ao risco biológico3,4. 
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Algumas pesquisas registram a não adesão do uso das luvas ou o uso 

inadequado por parte da equipe de saúde, mesmo com a presença do material na 

instituição e o conhecimento dos profissionais acerca da importância em utilizá-las 

da forma preconizada pelas diretrizes e órgãos competentes1,5-9. Este fato ainda é 

mais preocupante quando se trata de hospital universitário, pois neste, considera-

se que seja exemplo para os demais. 

Tendo em vista a problemática mundial com o controle de infecção 

hospitalar (IRAS) e diante de minha observação e experiência no dia a dia, 

destaco a aderência ao tema, considerando os riscos e agravos para o usuário e 

o profissional de enfermagem, no que tange à utilização das precauções de 

contato com foco no uso de luvas. Há uma grande preocupação com a equipe de 

enfermagem, pois os profissionais que a compõe, dentre a equipe de saúde, são 

os que prestam cuidados diretos e permanecem maior tempo com o cliente, 

sendo mais expostos. 

A equipe de enfermagem pode e deve participar efetivamente da 

prevenção de IRAS, realizando as técnicas dentro dos padrões preconizados 

como o ideal para evitá-las. Uma dessas ações é a utilização de luvas tanto de 

procedimentos como as estéreis. Entretanto, além do uso abusivo de 

antimicrobianos, contato indireto, sabe-se que o aumento da IRAS se deve a 

baixa conformidade da equipe assistencial em manter as recomendações de 

precaução de contato1. A transmissão destes germes multirresistentes pode 

ocorrer de forma direta, através das mãos dos profissionais e este fato colabora 

consideravelmente para o aumento das infecções e/ou colonizações e a 

disseminação da mesma1. 

Sabe-se da importância da educação permanente dos profissionais de 

enfermagem visando à precaução de contato e que quanto mais interativa for esta 

educação utilizando tecnologias educacionais (TE), a efetividade da mesma pode 

ser maior. Além disso, devem-se considerar as necessidades, experiências e a 

fala do profissional que será submetido à tecnologia educacional, fazendo com 

que a mesma venha ao encontro de suas expectativas10. A educação 

permanente, neste caso, deve ser entendida como estratégia importante para a 

modificação dos trabalhos cotidianos, tornando o trabalhador da saúde apto à 
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atuação crítica, reflexiva, propositiva, compromissada e tecnicamente 

competente11. 

Assim, considera-se fundamental a elaboração das TE apresentadas para 

os profissionais, que estimulem e apresentem detalhadamente elementos que 

possam contribuir para a maior adesão dos profissionais na utilização das luvas 

adequadamente. Assim, a TE aqui proposta, possibilitará relacionar e integrar 

múltiplos saberes, fazeres e os seres humanos, cujas partes se apresentam 

compartimentadas e desarticuladas, separadas e fracionadas12.  

A enfermagem deve incorporar tecnologias, neste caso, uma TE, para 

atender às necessidades da profissão e preencher lacunas existentes tanto na 

educação quanto na profissão12. Outro aspecto fundamental é que essas 

tecnologias sejam elaboradas a partir das falas dos sujeitos que vão utilizá-las, 

considerando a criatividade do profissional de enfermagem, como é proposta 

desta pesquisa. A capacidade criativa do homem possibilita um processo de 

trabalho que por si só permite a emancipação do próprio sujeito trabalhador, pois 

transforma o objeto no produto e ele também se transforma durante este 

processo13.   

Então, o objeto deste trabalho é a utilização de uma TE em forma de mídia 

audiovisual visando à precaução de contato com foco em luvas pelos profissionais 

de enfermagem. 

1.2 Questões do estudo  

 O que pode interferir para a adesão e/ou o uso adequado de luvas visando 

à precaução de contato pelos profissionais de enfermagem? 

 Quais os elementos importantes para a elaboração e validação de uma 

tecnologia educativa a partir das falas dos profissionais de enfermagem 

visando à adesão e/ou adequação às medidas de precaução de contato, 

foco em luvas? 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

Propor uma TE em forma de mídia audiovisual visando à adesão e/ou 

adequação dos profissionais de enfermagem às medidas de precaução de 

contato, foco em luvas. 

1.3.2 Objetivos específicos  

 Identificar os fatores que interferem na adesão e/ou adequação às medidas 

de precaução de contato na utilização das luvas de procedimentos e 

estéreis pela equipe de enfermagem; 

 Elaborar uma TE visando adesão e adequação dos profissionais de 

enfermagem às medidas de precaução de contato, foco em luvas, a partir 

das falas dos profissionais;  

 Validar uma TE em forma de mídia audiovisual visando adesão e 

adequação às medidas de precaução de contato com foco nas luvas. 

1.4 Justificativa e relevância  

No período de abril a dezembroa, a taxa de prevalência global da Clínica 

Cirúrgica Enfermaria Mista (CCEMI) do Hospital Universitário Antônio Pedro 

(HUAP) foi de 6,5%, onde os dados dos meses anteriores (janeiro a março) não 

foram computados devido a problemas no programa. A taxa de clientes 

colonizados foi de 18% por estafilococos áureos, tendo este como maior meio de 

transmissão as mãos. Dados do período de janeiro a dezembro de 2011 

demonstraram uma proximidade limítrofe de infecções e colonizações no hospital 

universitário, considerando o que é estabelecido pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA), que determina como aceitável taxa de prevalência 

de infecções hospitalares global aceitável de 10%, enquanto a taxa de 

prevalência global do HUAP foi de 9,5%1. Este dado por si só, justifica a pesquisa, 

                                                   
a
 Dados de 2011, conforme oferecido pela CCIH do HUAP, em 31de julho de 2012. 
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entretanto, também considerou-se importante levantar os estudos acerca do 

tema. 

A revisão integrativa realizada com objetivo de conhecer o que está sendo 

produzido sobre adesão dos profissionais às medidas de precaução de contato e 

a utilização de EPI, tendo luvas como foco deste arsenal, quer seja de 

procedimentos ou estéreis, foi fundamental para justificar este estudo. Isso, 

porque foram encontrados poucos materiais que mencionem a TE como 

estratégia favorável para a adesão e/ou adequação do uso de luvas pela equipe 

de enfermagem.  

Tal revisão teve como bases as publicações indexadas nas bases 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 

Medical Literature Analysis and Retrieval Sistem on-line (Medline), que permitiram 

analisar as produções científicas referentes à temática. Utilizaram-se os seguintes 

descritores: infecção hospitalar, enfermagem, equipe de enfermagem, luvas 

cirúrgicas, luvas protetoras. O recorte temporal foi de 2007 a 2013 e foram 

encontrados 21 artigos com aderência ao tema, sendo 11 relacionados à 

precaução de contato e 10 abordando as luvas de procedimentos ou estéreis.  

Verificou-se que 80% da produção científica apresentavam como objetivo 

demonstrar o conhecimento e compreensão dos profissionais de enfermagem e 

20% voltaram-se para avaliação e subsídios de TE, o que demonstra a 

necessidade de se investir em educação permanente para o profissional e 

também valorizar as falas dos profissionais para que se elaborem tecnologias que 

contemplem as necessidades dos profissionais e minimizem alguns problemas 

acerca do conhecimento do assunto.  

O conhecimento é aqui entendido como o saber teórico sobre os assuntos 

pertinentes à precaução de contato, segurança do paciente e do profissional, 

características dos materiais utilizados para industrialização dos diversos tipos de 

luvas, formas de prevenção e ações para prevenção de contato e segurança do 

paciente e do profissional. Considera-se imprescindível que a equipe tenha 

habilidade para aplicar tais conhecimentos teóricos adquiridos. Sabe-se que o 

conhecimento está condicionado às informações assimiladas e estruturadas pelo 

indivíduo e que favoreça sua compreensão do contexto; as habilidades, por sua 
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vez, são capacidades de aplicar e fazer o que foi aprendido a partir do 

conhecimento adquirido14.  

As publicações relacionadas às luvas, 20% dizem respeito à integridade da 

luva; 40% à contaminação por microrganismos; 20% abordam alergias; 10% 

discutem sobre o conhecimento dos profissionais acerca de luvas e; 10% sobre 

aditivos químicos. Estas produções reforçam a necessidade precípua de lavagem 

das mãos como primeira barreira de precaução de contato.  

O que foi evidenciado nessa revisão da literatura relacionada às luvas, é 

que a grande maioria das abordagens está direcionada à integridade das luvas, 

barreira microbiológica e alergias. Há uma escassez de artigos sobre adequações 

de uso ou adesão da utilização de luvas, mesmo os autores fazendo referência a 

inadequações às precauções de contato. O que demonstra uma lacuna na 

literatura. 

Os resultados apontam para uma insuficiência ou inadequações do 

comportamento às medidas de precaução de contato. Alguns autores afirmam 

que os indivíduos mesmos tendo conhecimento, adotam práticas que prejudicam 

a sua saúde por diversos motivos, como ignorância, no sentido de desconhecer, 

ou adotam práticas mesmo com consciência de seus efeitos negativos para a 

saúde1,5-9.  

Para se educar em saúde há que se considerar o conhecimento (C), 

atitudes (A) e práticas (P). Estes conhecimentos devem ser obtidos antes da 

educação em saúde15. Segundo a literatura, a educação em saúde é um processo 

essencialmente ativo que envolve uma mudança no modo de pensar, sentir e agir 

dos indivíduos, visando à obtenção da saúde. Então, para essas mudanças 

considera-se o modelo comportamental para educação em saúde baseado no 

conhecimento, atitudes e práticas (CAP).  

Alguns autores conceituam comportamento em saúde como aquele que 

compreende um processo sequencial, com origem na aquisição de um 

conhecimento cientificamente correto, que pode explicar a formação de uma 

atitude favorável e a adoção de uma determinada prática de saúde15,16. Este 

conceito ainda não contempla plenamente os conceitos, e foram revistos por 

esses autores15,16, que ampliaram este fenômeno para dois tipos de indivíduos: os 
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que mantém uma consistência permanente entre atitudes e práticas, mesmo na 

ausência de apoio estrutural; e os ambivalentes, que alteram seu comportamento 

em função de pressões momentâneas. Afirmam que os indivíduos podem 

modificar seu comportamento na presença ou ausência de “apoios estruturais” ou 

reforços.  

Então, este estudo prima por uma intervenção em saúde a partir de uma 

TE tendo como propósito contribuir com mudanças de comportamento mais 

efetivas no uso adequado de luvas15,16.   

As mudanças de atitudes e inadequações dentro do ambiente de trabalho 

dos profissionais de saúde que não aderem ou mantém um comportamento que 

denota inconformidade com o que é preconizado, comprometem a segurança do 

paciente e do próprio profissional. Atitude corresponde ao comportamento e pode 

ser relacionada ao local de trabalho14.  

Neste contexto, observa-se que o conhecimento adquirido não se configura 

em ações na prática ou comportamento para a adesão às medidas de precaução 

de contato. Então, as TE podem ser exploradas como ferramenta para auxiliar a 

desenvolver e aprimorar competências e estimular um comportamento que 

favoreça a adesão. 

O conhecimento teórico encontra-se presente, mas algumas barreiras 

necessitam ser quebradas para mudança desse comportamento. Assim, as 

tecnologias leves como as educacionais, entram como ferramenta e suporte para 

essa mudança. Observa-se que há necessidade de aprofundamento da questão. 

Outro aspecto que justifica a pesquisa é que um hospital universitário, por 

ser uma instituição de ensino, atende a intersetorialidade preconizada pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), pois permite a capacitação de seus funcionários 

e de outras instituições. A interligação com outros serviços e setores dentro da 

instituição, tem um enfoque na prevenção, em que setores como a CCIH, 

laboratório, limpeza, serviço de informática entre outros setores, estão ligados 

para atender as estratégias e política de saúde17,18. 

A CCIH tem por competência acompanhar, avaliar e divulgar 

periodicamente os indicadores epidemiológicos de IRAS, e essas informações 

oriundas do Sistema de Vigilância Epidemiológica determinam medidas de 
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controle destas infecções pelos membros executores. A comissão também 

elabora e divulga, com regularidade, relatórios e comunica periodicamente as 

autoridades competentes da instituição e chefias de setor.  A partir dessas 

informações, a comissão programa medidas de controle que minimizem as 

disseminações de IRAS e/ou colonizações18.  

Assim, este estudo torna-se relevante na busca pela adequação do uso de 

luvas pelos profissionais de enfermagem considerando-se as condutas de 

precaução de contato e, com este propósito, pretende-se melhorar a qualidade da 

assistência prestada, contribuindo para a diminuição dos índices de infecções 

hospitalares e/ou colonizações, minimizando custos, atendendo as 

recomendações do SUS e contribuindo, ainda, para a segurança do paciente. 

Outrossim, a pesquisa se justifica, pois pretende elaborar e validar uma TE 

em forma de mídia audiovisual que favoreça a adesão e adequação do uso de 

luvas pela equipe de enfermagem. A tecnologia é um signo que se constitui numa 

combinação de significante e significado, como se fossem dois lados de uma 

moeda. O significado é o conceito, reside no plano do conteúdo. O significante é 

uma imagem e uma cadeia de sons que se constituem no plano da forma 

estética19. 

Sabe-se que a TE é considerada, por alguns autores, como instrumento 

que auxilia no processo de ensino-aprendizagem, tendo como meio a 

transferência de conhecimentos, proporcionando a oportunidade de troca de 

experiências dos participantes, e fomentando o aprimoramento de suas 

habilidades20,21.  

As tecnologias podem ser consideradas importantes para a aquisição e 

aplicabilidade de conhecimentos e pressupostos que levam os indivíduos a 

reflexão de seu pensar e agir, fazendo-os responsáveis pelo seu processo de 

vida20. Por isso, considera-se fundamental a elaboração de uma tecnologia que 

prima pela participação dos sujeitos que irão utilizá-la, tornando-os mais 

participativos e com possibilidade de maior adesão a proposta para qual foi 

elaborada. 

Além disso, as pesquisas demonstram que a enfermagem vem se 

desenvolvendo concomitantemente às tecnologias em saúde e também àquelas 
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relacionadas à educação e as utiliza para tomada de decisão e eficácia na 

qualidade da assistência prestada. As tecnologias em saúde são classificadas 

como tecnologias leves: se expressam como o processo de produção da 

comunicação, das relações, de vínculos que conduzem o encontro do usuário às 

necessidades de ações de saúde; leve-duras: saberes estruturados 

representados pelas disciplinas que operam em saúde e; duras: representadas 

pelo material concreto como equipamentos, mobiliário tipo permanente ou de 

consumo. Assim, este trabalho também contribuirá com a elaboração de uma 

tecnologia leve-dura em saúde, pois, pretende-se elaborar uma mídia audiovisual 

que favoreça a adesão e a adequação do uso de luvas pela equipe de 

enfermagem20, 21. 

Vale ressaltar que esta pesquisa também contribuirá para a linha de 

pesquisa O cuidado de enfermagem para os grupos humanos, do curso de 

Mestrado Profissional da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da 

Universidade Federal Fluminense (EEAAC/UFF). Essa linha tem como meta o 

desenvolvimento de estudos sobre a aplicação do processo de enfermagem nos 

diversos cenários da prática, oferecendo instrumental teórico e metodológico para 

a promoção da saúde, o diagnóstico precoce, o tratamento e a reabilitação de 

grupos humanos com base em evidências científicas. A linha de pesquisa tem 

aproximação com o objeto de estudo, uma vez que a TE tem como proposta rever 

o processo de trabalho dos profissionais de enfermagem visando à adequação e 

adesão ao uso de luvas. 
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CAPÍTULO II 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Infecção relacionada à assistência à saúde: conceitos, legislação e 

utilização do EPI tipo luvas  

Na Antiguidade, encontram-se relatos de preocupações com altas taxas de 

mortalidades e disseminações das doenças endêmicas. Nas últimas décadas, a 

infecção hospitalar vem sendo uma grande preocupação para os governantes e a 

comunidade científica. É um desafio para saúde pública, pois além do impacto 

com morbimortalidade, aumento do tempo de internações e onerar os cofres 

públicos, há repercussões para o cliente biopsicoespirituais e suas relações com 

a família e comunidade1,5. 

Nos últimas anos, a resistência dos microrganismos e a incidência de 

infecções hospitalares têm aumentado em diversas partes do mundo. Há relatos 

de que nos Estados Unidos, 70% das bactérias isoladas são resistentes há algum 

tipo de antibiótico1. 

No Brasil, as IRAS são consideradas como problema de saúde pública e a 

intervenção do governo encontra-se respaldada nas estratégias e normas 

determinadas pelo Ministério da Saúde (MS), como a criação de legislação 

própria para a prevenção e controle das IRAS e formação das CCIH12,22. 

A legislação do MS define que as IRAS são adquiridas após a admissão do 

cliente e podem se manifestar após alta hospitalar ou procedimentos hospitalares. 

Estabelece, ainda, que infecção hospitalar seja toda manifestação clínica de 

infecção que se apresente a partir de 72 horas, após admissão do cliente e 

quando se desconhece qualquer evidência anterior de infecção18.  

As Infecções podem ser divididas em dois grupos: aquelas adquiridas no 

interior do hospital ou dependências médicas, designadas de infecções 

nosocomiais e; aquelas contraídas fora das dependências hospitalares, que são 

as infecções adquiridas na comunidade, sendo possível o indivíduo ter um ou 

outro tipo de infecção18. O ambiente hospitalar é um local que vem se mostrando 
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propício a agentes infecciosos resistentes, devido ao uso indiscriminado de 

antimicrobianos, por agrupar indivíduos com distintas vulnerabilidades a 

infecções, além de ser local de realização de procedimentos invasivos, 

caracterizando-o como um ambiente favorável ao desenvolvimento da IRAS. Tais 

infecções também acometem os profissionais que atuam neste ambiente22,23. 

Algumas recomendações são essenciais na prevenção e controle da IRAS, 

dentre as quais podem ser citadas: a educação dos profissionais e o 

dimensionamento de recursos humanos; cultura microbiológica de vigilância; 

implementação de isolamento por contato para pacientes colonizados/infectados 

com microrganismos resistentes e uso de EPI; higienização das mãos; 

desinfecção das superfícies; restrição do uso de agentes antimicrobianos; 

manutenção de um banco de dados com a identificação dos pacientes 

colonizados; e educação do paciente23,24. 

Em todos os espaços das instituições hospitalares deve haver uma real 

preocupação com a prevenção e o controle da IRAS, devendo ser um ponto 

primordial entre os profissionais de saúde. Neste sentido, cabe ao profissional de 

enfermagem proporcionar informações essenciais ao controle de infecção; revisar 

os programas já existentes; registrar os pacientes que apresentam infecções 

adquiridas; notificar os casos suspeitos de infecção hospitalar ao Departamento 

de Saúde Pública; interagir com os departamentos de apoio, como os de limpeza, 

nutrição, esterilização e centro de estudo; conhecer cada paciente e seu caso, 

bem como seu diagnóstico, podendo, assim, instruir a equipe e os familiares, 

favorecendo a prevenção e o controle de infecções hospitalares18,24. 

Os profissionais de enfermagem, em relação à equipe de saúde, estão 

mais expostos aos agravos e infecções cruzadas, uma vez que prestam 

assistência direta por maior tempo ao cliente6. Esse fato gera grandes 

preocupações, pois favorecem propagações de microrganismos. As 

disseminações desses agentes patógenos se dá de forma direta, favorecida pelas 

mãos dos profissionais e/ou equipamentos, ou através de soluções em contato 

com os clientes1,23.  

A importância do saber e fazer as adequações de condutas, atualizações e 

aplicabilidade quanto à prevenção e controle das IRAS, está na práxis e 
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comportamento adequado às medidas de precaução padrão1,15,22. A precaução 

padrão consiste em um conjunto de medidas que devem ser aplicadas quando 

ministrados cuidados a todos os pacientes independentes da suspeita ou 

confirmados como colonizados e/ou infectados24-26. 

Os órgãos fiscalizadores recomendam que se deve proceder à 

higienização das mãos com água e sabão ou fricção de álcool à 70% (se as mãos 

não tiverem visivelmente sujas), antes e após qualquer contato com o paciente, 

após a remoção das luvas e após contato com fluídos corporais. O uso de luvas 

está condicionado à presença de sangue, secreções ou membranas mucosas em 

situação de precaução padrão25,26. 

A precaução de contato, foco deste estudo, é um conjunto de medidas 

indicadas em casos suspeitos e/ou confirmados de infecções por microrganismos 

multirresistentes, varicelas, infecções de pele e tecidos moles com secreções não 

contidas no curativo, impetigo, herpes zoster disseminados ou em pacientes 

imunossuprimidos, diarreias agudas e infecciosas, escabiose entre outras 

restrições para o contato25,26.  

Está recomendado o uso de luvas durante toda a manipulação do paciente, 

de cateteres e sondas do circuito e equipamento ventilatório e de outras 

superfícies próximas ao leito. As luvas de procedimento devem ser colocadas 

imediatamente, antes do contato com o usuário ou superfícies, como já 

mencionado acima. Deve-se proceder a higienização das mãos logo após a 

retirada das mesmas. Tais precauções visam proteger o profissional quanto ao 

risco biológico e o usuário quanto à infecção cruzada. Essas orientações são 

importantes também para o controle no risco de disseminação de microrganismos 

para o ambiente25,26. 

Em relação aos agentes infecciosos, há muitas espécies no ambiente 

hospitalar e a exposição e probabilidade do cliente de contrair IRAS está ligada à 

fatores como: espécie de agente infeccioso, resistência desse agente aos 

antimicrobianos administrados ao cliente, virulência cepa e quantitativo de 

patógeno1,23. O surgimento das bactérias multirresistentes é um agravante e o uso 

indiscriminado de antibióticos promovem  o aumento da prevalência das IRAS.  
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A susceptibilidade do hospedeiro está pautada na faixa etária, extremos 

das idades, que conferem maior predisposição às IRAS; procedimentos invasivos; 

imunizações e; doença de base. Existe uma grande preocupação com o 

profissional de enfermagem, pois é a equipe de saúde que presta cuidados 

diretos e permanece maior tempo com o cliente assim sendo, mais exposta23.  

A Lei n 9.431, 6 janeiro de 1997, dispõe sobre a criação em todo território 

nacional de programas de controle de infecção hospitalar em caráter obrigatório, 

no intuito de controlar os avanços e gastos com as infecções hospitalares. As 

medidas preventivas para o controle das IRAS e/ou colonizações contam com a 

informação dos clientes e profissionais, dimensionamento dos recursos humanos, 

cultura de vigilância para clientes infectados e/ou colonizados com agentes 

multirresistentes e o uso de EPI1.  

Os EPI fazem parte do arsenal de prevenção e biossegurança. Esses 

equipamentos ganharam força na década de 1980 com o aparecimento do HIV6. 

As precauções universais, hoje precaução padrão, é um conjunto de medidas que 

devem ser aplicadas quando ministrados cuidados a clientes com suspeita ou 

confirmados como colonizados e/ou infectados. Essas precauções foram 

implantadas nos Estados Unidos por enfermeiras americanas, após o 

aparecimento do HIV e a AIDS, na década de 1980. Visa proteger o profissional 

quanto ao risco biológico e o cliente quanto a agravos à saúde23,27.  

Segundo a Norma Regulamentadora (NR) 6, EPI é todo dispositivo ou 

produto de uso individual, destinado a proteger a saúde e a integridade física do 

trabalhador. A NR 6 reforça a responsabilidade da instituição quanto a fornecer, 

exigir, orientar e treinar os trabalhadores quanto ao uso correto dos EPI. A 

legislação brasileira que dispõe sobre estas medidas encontram-se na Lei nº 

8.080/90; Portaria 2.616/98; NR 6 e NR 325,18,27,28. 

A legislação de biossegurança brasileira reforça a preocupação com o 

trabalhador que está exposto e o usuário, que pode estar sujeito à infecções 

cruzadas.Faz-se relevante o conhecimento e a percepção dos profissionais de 

saúde quanto a essas medidas6,18,27,28.  

Acompanhando a legislação, observa-se a preocupação com infecção 

hospitalar, precaução de contato, biossegurança, saúde do trabalhador e, como 
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se tem observado nos estudos, estes empreendimentos necessitam não só de 

esforços dos gestores, mas de educação permanente que deve se apossar das 

diversas tecnologias em saúde e educacionais, visando favorecer o processo de 

ensino e aprendizagem do profissional.  

A proposta de educação permanente teve inicio na América Latina, a partir 

de feitos da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) nos anos 1970, 

quando foi evidenciada uma deficiência na formação e desenvolvimento dos 

profissionais de saúde nessa região e construção de novo modelo pedagógico 

que intervisse nas práticas de saúde29,30. 

Alguns autores pontuam a educação permanente como sendo a junção de 

dois mundos, da formação e do trabalho, onde estes incorporam o saber e o 

aprender ao cotidiano das organizações. A base está na aprendizagem 

significativa, o que se desenvolve a partir dos problemas cotidianos no local de 

atuação do profissional, levando em consideração os conhecimentos e as 

experiências já existentes da equipe29,31. 

No Brasil, a política de educação permanente faz parte das políticas de 

saúde do SUS, que tem como objetivo melhorar e ampliar a capacidade do 

trabalhador em suas atividades laborativas, visando atender necessidades 

individuais, da equipe e instituição, além de atribuir responsabilidades aos 

gestores na capacitação, formação e desenvolvimento dos trabalhadores do 

SUS29-31. A relação da educação permanente, educação continuada e 

capacitação dos profissionais estão nos preceitos do SUS.  

A adesão dos profissionais aos processos de trabalho exige educação 

continuada e esse empenho do governo se dá pela qualificação dos recursos 

humanos e diminuição dos gastos públicos com agravos evitáveis29,30.  

A Portaria nº 2.616/98, do MS, também foi criada visando auxiliar no 

controle da infecção hospitalar. Ela dispõe sobre a formação das CCIH e suas 

competências, além de conceitos e critérios para diagnósticos de infecção 

hospitalar, vigilância epidemiológica e indicadores epidemiológicos de infecção 

hospitalar. Esta portaria é uma reformulação das Lei nº 9.431 e da Portaria nº 

930/92 que, em seus anexos, dá ênfase à lavagem das mãos e microbiologia18. 

Esta portaria determina que a CCIH deve ser composta por profissionais da área 
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de saúde de nível superior, contemplando: serviço médico, serviço de 

enfermagem, serviço de farmácia, laboratório de microbiologia e administração. A 

CCIH deve ter em sua composição o mínimo de dois técnicos de nível superior 

para cada 200 leitos ou fração18. 

Compondo este conjunto de leis que auxiliam a ação da CCIH, temos a NR 

6, que determina o uso de EPI, dispõe sobre a saúde do trabalhador e riscos e 

ameaça à saúde. Segundo a NR 6, EPI é todo dispositivo ou produto de uso 

individual, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Os 

EPI fazem parte dos instrumentos de prevenção e biossegurança e as luvas 

estéreis e de procedimento estão inseridas nestes elementos de proteção 

individual e sua adesão e adequação de uso devem ser consideradas de grande 

importância para a segurança do paciente e do profissional de saúde. 

2.2 Luvas 

O uso de EPI faz parte desse arsenal quando há risco de 

contaminação23,25-27. As luvas são consideradas um EPI importante para evitar a 

IRAS. Seu uso está indicado em presença de secreções ou membranas mucosas 

e, também, preconiza-se a higienização das mãos logo após a retirada das 

mesmas. Segundo a ANVISA, o uso de luvas no serviço de saúde tem a 

indicação de proteger o profissional e pacientes de infecções cruzadas32. 

No contexto histórico, as luvas estão inseridas em um período de grandes 

transformações e descobertas que ocorreram entre os séculos XIX e o início do 

século XX, quando a descoberta dos microrganismos determina uma maior 

preocupação com o meio e a infecção.   

Não se pode falar de luvas sem mencionar Semmelweis que, na segunda 

metade do século XIX, foi responsável por introduzir a lavagem das mãos como 

medida preventiva no controle das infecções puerperais. Neste momento, as 

descobertas dos germes causadores de doenças ainda não havia se dado. 

Joseph Lister também se destaca, pois além de incentivar a lavagem das mãos, 

instituiu a desinfecção de instrumentais e campos cirúrgicos preconizando a 

prevenção das infecções hospitalares18. Florence Nightingale, a precursora da 

enfermagem, além de seu perfil empreendedor e tenaz, imprimiu sua marca ao 
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reduzir as taxas de infecção hospitalar através de seus preceitos, entre os quais a 

limpeza e o cuidado com o meio. Ela ainda propunha cuidados individualizados, 

isolamento de pacientes por patologias e a administração baseada em dados 

estatísticos33,34.  

As luvas surgiram a partir da necessidade de um cirurgião americano, 

William S. Hasted, que necessitou proteger sua auxiliar e enfermeira de 

dermatites nas mãos, fato este que a afastava de suas atividades laborais por não 

ter como se proteger na época, pois atuava com as mãos desnudas. Então, 

introduziu o uso de luvas durante as cirurgias. As primeiras luvas eram escuras 

(negras), pois sua confecção foi a partir de derivado de petróleo utilizado na 

fabricação de pneus. No intuito de evitar constrangimentos, foi determinado que 

toda a equipe utilizasse as luvas. Este foi um grande avanço no combate as 

infecções hospitalares. As luvas são consideradas a primeira barreira na 

prevenção de infecção e segurança do paciente por órgãos governamentais e 

internacionais33,35.  

As luvas reduzem os riscos de infecção e acidentes ocupacionais. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) e a ANVISA recomendam o uso de luvas 

para: proteger o profissional do risco biológico (fluidos corporais e sangue); 

diminuir o risco de disseminação de microrganismos para o meio ambiente, 

clientes e profissionais e infecção cruzada. Destaca-se que as luvas não 

conferem proteção em sua totalidade, muitas vezes em razão de sua 

permeabilidade e pequenos defeitos32.  

Órgãos como a ANVISA, OMS e CDC seguem inúmeras recomendações 

para a utilização das luvas, tais como: devem ser usadas somente quando 

indicado; devem ser utilizadas para proteção individual, nos casos de contato com 

sangue, fluidos corporais e pele não integra dos clientes; para reduzir a 

possibilidade de os microrganismos nas mãos dos profissionais contaminar o 

campo operatório (luvas cirúrgicas); para reduzir a possibilidade de transmissão 

de microrganismo de um paciente para outro nas situações de precaução de 

contato32.  

Os órgãos acima citados recomendam que se deve terminar um 

procedimento com um paciente e que as luvas necessitam ser trocadas sempre 
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que o profissional entrar em contato com outro paciente; as luvas devem ser 

trocadas durante o contato com um mesmo paciente ao mudar de um sítio 

corporal contaminado para outro limpo ou quando estas estiverem danificadas; 

com luvas, não se deve tocar, desnecessariamente, em superfícies e materiais 

(tais como telefone, maçanetas, portas)32. 

Na figura abaixo se encontram exemplificados os pontos em que 

microrganismos podem estar na pele do paciente, e em superfície, sendo possível 

sua transmissão a outros pacientes, profissionais e ambientes quando não se 

adere às medidas de precaução padrão ou de contato ou quando há 

inconformidades a essas medidas. 

Figura 1. Microrganismos presentes na pele do paciente e superfícies do leito. Niterói, 
RJ, 2014 

 

Fonte: Reproduzido de Pittet, 2006 

 

Outras orientações são fornecidas, como: o par de luvas não deve ser 

reutilizado ou mesmo lavado; a higienização das mãos não pode ser substituída 

pelo uso de luvas e; o calçar e retirar as luvas deve obedecer às normas técnicas 

nacionais e internacionais estabelecidas. 

As luvas devem atender aos requisitos de conforto, ajustes, efetividade de 

barreira e sensibilidade e estes critérios devem ser levados em conta na hora da 



32 

aquisição do equipamento22. Quanto à efetividade de barreira, que consiste na 

resistência da luva à ocorrência de furos e penetração de microrganismos, as 

luvas não devem se romper facilmente ou ter permeabilidade duvidosa32,36. 

O local para acondicionar os EPI não deve favorecer a contaminação e não 

deve estar exposto ao calor ou produtos que comprometem sua eficácia.  

Quanto à composição de materiais das luvas, podem ser de látex ou 

sintéticas. As luvas de látex tem um custo mais acessível, porém apresentam 

maiores probabilidades de alergias. As luvas sintéticas são recomendadas aos 

profissionais e pacientes alérgicos, mas tem um alto custo, não são tão 

confortáveis e não oferecem proteção como as de látex. As luvas sintéticas, tipo 

vinil, não são recomendadas para manipulação com sangue, pois sua fragilidade 

viabiliza perfurações32,36,37.  

As luvas de látex de baixa proteína têm sido referendadas por alguns 

autores como opção para as pessoas alérgicas, mas não em todos os casos de 

alergia. Materiais como nitrila são usados em luvas de procedimento e luvas 

utilitárias. Outros materiais como butilo, neoprene, viton e proteção de prata são 

utilizados em confecção de luvas para utilização de compostos químicos como 

solventes orgânicos, aldeídos, cetonas, fenóis e solventes32,37. 

A escolha das luvas para execução de procedimentos deve ser de forma 

adequada e o seu tempo de uso respeitado, além de se obedecer aos princípios 

de assepsia. Vale ressaltar que o uso de luvas está sempre associado à 

higienização das mãos nas mais diversas publicações nacionais e 

internacionais8,32,37. 

A ANVISA preconiza os cinco momentos para a higienização das mãos, 

conforme Figura 2. 
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Figura 2. Cinco momentos para a higiene das mãos. Niterói, RJ, 2014 

 

Fonte: Reproduzido de Portal ANVISA
b
 

 

Os critérios de uso das luvas são importantes para a não utilização 

indiscriminada e isto gerar uma falsa sensação de segurança, para a prevenção 

de infecção hospitalar e para não onerar instituições com gastos desnecessários8. 

Estudos demonstram a não observância dos pontos preconizados pela legislação 

pelos profissionais de saúde, o que demonstra a necessidade de tecnologias de 

educação, tendo em vista uma maior aderência entre os profissionais3,8,35. 

Entretanto, existem pontos favoráveis e desfavoráveis.  

As luvas não conferem proteção em sua totalidade muitas vezes, em razão 

de sua permeabilidade e pequenos defeitos. Visando minimizar tal problemática, a 

ANVISA determina critérios mínimos de identidade e qualidade das luvas 

nacionais e importadas comercializadas no Brasil37. 

A legislação de biossegurança reforça também a preocupação com o 

trabalhador, como a NR 32 que dispõe sobre a saúde do trabalhador dos serviços 

de saúde e segurança do trabalho27,28. Ainda reforça a responsabilidade da 

                                                   
b
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instituição quanto a fornecer, exigir, orientar e treinar os trabalhadores quanto ao 

uso correto dos EPI.  

O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) criou um grupo técnico de 

trabalho para elaborar a NR 32, esta foi apreciada por consulta pública e a 

Comissão Tripartite. Emergiu da reivindicação de diversas categorias profissionais 

de saúde, que sentiram a necessidade de uma legislação específica que 

contemplasse a exposição ocupacional no serviço de saúde11,28. As instituições 

tiveram um prazo de 17 meses após a aprovação da mesma para cumprir as 

novas determinações, porém, o que se observa é que há uma falta de preparo 

dos profissionais e, por consequência, acidentes são constatados. Existe uma não 

conformidade de uso do EPI pelos profissionais6 e isso contribui para o aumento 

de acidentes de trabalho de profissionais de saúde. 

Visando a saúde do trabalhador, a ANVISA reforça a importância do uso de 

luvas nos serviços de saúde e que isto tem como objetivo proteger o profissional e 

os pacientes de infecções hospitalares32.  

Destaca-se, ainda, a Política Nacional de Humanização (PNH), que 

preconiza um reordenamento dos processos de trabalho e propõe uma mudança 

nas relações humanas que envolvem trabalhadores e gestores, de modo que as 

experiências possam ser trocadas de forma horizontalizadas e possam gerar 

transformações nas organizações e formas de conduzir os serviços, favorecendo 

a qualidade prestada ao usuário38.   

Vale ressaltar a preocupação de organizações governamentais 

internacionais e nacionais com a segurança do paciente, cujas diretrizes e a 

qualidade da assistência estão voltadas para esta temática. A estratégia esta 

direcionada para a criação da cultura de segurança do paciente, em que a 

execução sistemática e gerenciamento dos processos de riscos, e as articulações 

dos serviços de saúde e integração dos processos de cuidar buscam as melhores 

evidências de boas práticas para minimizar essa problemática. Então nesse 

processo de cuidar visando à segurança do paciente, em que as luvas estão 

inclusas, não se pode gerar dano ao paciente, incluindo doenças como infecções, 

incapacidade ou disfunção de órgãos, sofrimento físico ou mental e deve-se 
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atentar para responsabilidade com sua segurança enquanto profissional, do 

paciente, familiares e ambiente39.  

Para minimizar estas utilizações inadequadas, a educação permanente, 

tendo como foco a educação continuada junto aos profissionais, utilizando TE 

como ferramenta e elemento transformador do cenário para adesão dos 

profissionais às precauções padrão (luvas)29,30, deve ser estimulada. E é esta a 

proposta deste trabalho que visa elaborar e validar uma tecnologia educacional 

em forma de mídia audiovisual que favoreça a adesão e/ou adequação do uso de 

luvas pelos profissionais de enfermagem.  

Há uma relação estreita com a educação continuada e capacitação dos 

profissionais de saúde no intuito de diminuir os riscos biológicos e assegurar a 

segurança do paciente. A capacitação dos profissionais deve ser de forma 

sistematizada, relacionada aos riscos químicos, braquiterapia (forma de 

radioterapia em que são implantados dispositivos próximos ao tumor), limpeza e 

construção e manutenção de máquinas e equipamentos. A capacitação dos 

funcionários deve ser no horário de trabalho para identificar os riscos 

biológicos28,40. 

Com inúmeras legislações, orientações de organizações preocupadas com 

a segurança do paciente e do exercício do profissional de saúde, a educação 

continuada, utilizando as devidas tecnologias, se faz necessária. 

Então, considera-se neste trabalho que a elaboração de uma TE necessita 

ser realizada a partir das orientações preconizadas na legislação e, também, a 

partir das necessidades de conhecimento, ou falta dele, para a utilização de luvas 

no ambiente hospitalar, nas unidades de saúde e mesmo no domicílio do 

paciente. 

2.3 Tecnologia educacional   

As TE foram evoluindo ao longo da história e seus conhecimentos 

ampliados com os avanços tecnológicos até hoje são alvo de preocupação pelos 

sujeitos que as produzem. O fundamental, porém, é que, embora alvo de 

preocupação há alguns anos, a questão da tecnologia ingressa no século XXI 
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como tema merecedor de reflexões, de contestações, de provocações; é um tema 

que continua inquietante41.  

Nos últimos anos observa-se um aumento das produções em TE pela 

enfermagem, mediando o processo de ensino e aprendizagem por docentes e 

discentes. Também se verifica a elaboração de tecnologias voltadas para a 

assistência relacionadas aos processos de trabalho em enfermagem, além de 

criação de tecnologias gerenciais associadas à gestão em serviços de saúde20,42.  

A enfermagem tem um papel educador em sua história e vem se utilizando 

das tecnologias educacionais em saúde como ferramenta de ensino e 

aprendizagem e se apropriando de diversos saberes para assegurar um cuidado 

de qualidade e segurança para o usuário20.  

A TE é adotada em muitas instituições como ótimo recurso de 

desenvolvimento pedagógico. Pode-se identificar que são utilizadas em unidades 

escolares, centros de treinamento, atividades de recrutamento, clínicas de 

psicopedagogia, hospitais, comunidades  entre outras modalidades de negócio.  

Existem diversas tecnologias que auxiliam na disseminação dos conteúdos 

educacionais como os softwares educacionais, jogos educativos, dispositivos de 

interação com usuário e sistemas operacionais com conteúdo educacional e 

outras. 

Nesta pesquisa a tecnologia a ser produzida é uma mídia audiovisual sobre 

a adesão e adequação do uso de luvas pelos profissionais de enfermagem como 

ferramenta para a transmissão de conhecimentos e transformação de 

comportamentos para à promoção da saúde, podendo, assim, intervir nos 

processos de trabalho e educar a equipe de saúde. Os sites, softwares e vídeos 

tem se mostrado grandes aliados para a transmissão de conhecimentos 

facilitando, através de imagens, a interação e assimilação de saberes20.  

A elaboração de uma TE deve ser realizada a partir de conhecimento 

científico voltado para a melhoria do processo de trabalho de enfermagem e 

aprendizagem do profissional de enfermagem. 

Processo de trabalho em enfermagem define-se a partir das práticas de 

saúde, cuja organização implica em uma hierarquização das atividades e 

complexidades inerentes e exige do profissional saberes e capacidades técnicas 
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para desempenhar suas atividades. Dentre as características do trabalho de 

enfermagem estão exposições às doenças e problemas psicológicos, que exigem 

habilidades no lidar com situações de saúde e doenças, as quais podem ser 

geradoras de estresse43.  

No processo de trabalho de enfermagem, o cuidado pode ser concebido 

como tecnologia de trabalho e sua organização estaria condicionada ao período e 

ao modelo assistencial estabelecido. Estes modelos determinam os resultados a 

serem alcançados. Hoje, com a implantação da gestão de qualidade, essas 

tecnologias de trabalho em saúde estão atreladas às avaliações e indicadores de 

qualidade44.  

Então, torna-se fundamental que as organizações de saúde treinem suas 

equipes e desenvolvam competências visando a qualidade da assistência 

prestada. Entende-se por competência um conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes, cujos aspectos inerentes à cognição, técnica, fatores 

sociais e afetivos estão interligados e são complementares para a execução de 

uma tarefa14,45. 

O conhecimento está condicionado às informações assimiladas e 

estruturadas pelo indivíduo e que favoreçam sua compreensão do mundo. 

Habilidades são capacidades de aplicar e fazer o que foi aprendido em forma de 

conhecimento. Atitude corresponde ao comportamento e pode ser relacionado ao 

local de trabalho14,45.  

Quando se pensa em propor a elaboração de tecnologias, deve-se avaliar 

o público-alvo a que elas se destinam, visto que existem nuances que precisam 

ser respeitadas para que haja a aplicabilidade da TE na prática. A seleção da 

modalidade em que a informação é repassada torna-se fundamental para que 

haja uma maior interação com o público-alvo. Além disso, o enfermeiro, sendo 

líder de sua equipe, necessita conhecer ferramentas para elaboração de TE e 

conceitos que facilitem seu papel de educador e favoreça o ensino-aprendizagem 

na transmissão de conhecimentos, neste caso, sobre o EPI luvas20. 

A aproximação entre tecnologia e educação vem aumentando cada dia 

mais, e se mostram muito eficaz no desenvolvimento socioeducativo. Assim, a TE 

pode ser descrita como a aplicação de recursos tecnológicos diversos em prol do 
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desenvolvimento educacional. A TE vem sendo referendado por diversos autores, 

contribuindo para o crescimento de saberes e conhecimentos técnicos científicos, 

concretizando produtos que podem ser materiais ou não, com o intuito de inferir 

intervenções em determinados domínios da prática ou da realidade10. 

As tecnologias podem ser identificadas por diversos tipos, tais como: as 

TE, compreendidas como dispositivos utilizados nos processos de ensinar e 

aprender, utilizadas entre educadores e educando, nos vários processos de 

educação formal e acadêmico e; tecnologias assistenciais, entendidas como 

dispositivos aplicados nos processos de cuidar, empregados por profissionais 

com os usuários dos sistemas de saúde na atenção primária, secundária e 

terciária10,46. 

No contexto do cuidado de enfermagem, as TE estão sendo elaboradas, 

validadas ou avaliadas, mesmo que ainda de forma incipiente como estratégia de 

ensino e aprendizagem10. Neste estudo, optou-se por uma tecnologia que fosse 

elaborada a partir dos pontos considerados fundamentais pela própria equipe de 

enfermagem para a utilização de luvas, e também pelo que é preconizado na 

literatura acerca do assunto. 

Assim, pode-se dizer que a tecnologia elaborada aborda pontos 

considerados frágeis e pontuados pelos profissionais, traz à tona os fatores que 

dificultam a adesão e adequação do uso de luvas, as falhas mais evidentes e que 

podem e devem ser evitadas pela equipe de enfermagem, visando à segurança 

do paciente, do profissional e do ambiente. 

2.4 Segurança do paciente  

É notória a importância da utilização de luvas por profissionais de saúde, 

entre eles os da equipe de enfermagem, para a prevenção de infecções que 

avaliza, por consequência, a segurança do paciente e do profissional.  

A OMS e OPAS vêm demonstrando uma grande preocupação com os 

índices de infecções e mortalidades relacionadas às internações hospitalares em 

todo o mundo. Nos Estados Unidos, segundo boletim da OMS/OPAS, cerca de 

1,7 milhões de infecções adquiridas causam 99.000 mortes por ano46. Na Europa 
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esse índice cai um pouco, mas traz igual preocupação, sendo 4,5 milhões de 

infecções causando 37.000 mortes anuais.  

Nos países em desenvolvimento, esses índices elevam-se em 15%. A 

OMS, em 2004, criou a Aliança Mundial de Segurança do Paciente, tendo como 

meta o desafio global para a segurança do paciente, cujo objetivo é prevenir 

danos ao paciente, tendo no ápice desse desafio a infecção relacionada à 

assistência à saúde1,47.  

As estratégias estabelecidas em parcerias com ANVISA, OPAS/OMS, 

visando à segurança do paciente nos serviços de saúde, estão baseadas em dois 

grandes desafios globais, a saber: “Uma Assistência Limpa é Uma Assistência 

Mais Segura”, tendo como foco a higienização das mãos em serviços de saúde e 

“Cirurgias Seguras Salvam Vidas”, correlatas aos procedimentos cirúrgicos. Entre 

as metas destacam-se: identificação correta do paciente, comunicação efetiva, 

uso seguro de medicamentos, cirurgia segura, prevenção do risco de infecção e 

prevenção do risco de queda. Para estes grandes desafios, a utilização de luvas e 

o seu conhecimento são aspectos imprescindíveis. A prioridade é diminuir os 

índices de infecções e aumentar a segurança do paciente47,48. 

Organizações mundiais, o governo e a ANVISA estão empenhados em 

baixar os índices de infecções hospitalares no Brasil, cuja prevenção delas 

perpassa pela qualidade da assistência prestada pelos profissionais de saúde e, 

também, pela conscientização desse profissional quanto às medidas e 

higienização das mãos e uso indiscriminado de antibióticos. Então, o uso de luvas 

deve ser uma preocupação para os profissionais que trabalham em unidades de 

saúde e a segurança do paciente, profissional e do ambiente47.  

No Brasil, considerando-se as internações, a taxa de infecção hospitalar é 

de 14%. Segundo a OMS, milhões de pessoas morrem por falta de higiene e 

cuidados básicos dos profissionais, entre eles, os relacionados a utilização de 

luvas, seja de procedimento ou estéril. A mudança de postura e de 

comportamento exige um esforço conjunto e também individual dos profissionais, 

além do comprometimento dos gestores em implementar modificações 

necessárias para que se atinja um objetivo1,47. 
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Cerca de 100.000 hospitais no mundo implantaram a lista do controle de 

segurança. Essa simples medida e mudanças de posturas dos profissionais 

promoveram uma queda drástica dos índices de infecções nas cirurgias (33%) e 

das complicações (50%). Lavagem das mãos e checklist das cirurgias são 

medidas simples que salvam vidas47. A prevenção das infecções passa pelo 

comprometimento do profissional na hora de prestar o cuidado e sua 

conscientização acerca do problema, bem como pela implementação de medidas 

com impacto, como lavagem das mãos e políticas focadas na segurança do 

paciente. A complexidade dos doentes em descompasso com as atualizações dos 

profissionais e treinamento corroboram para uma falta de integração entre os 

atores e o processo de trabalho focado no paciente. 

No processo de trabalho ainda há deficiência no respeito mútuo. O trabalho 

em equipe e a transparência são dependentes da hierarquia47. No entendimento 

da segurança do paciente, os dirigentes deveriam entender que é pré-requisito 

um ambiente de trabalho adequado à equipe, o que contribui pra aumento da 

produtividade e sucesso. Os profissionais tem que estar atualizados 

constantemente. Instituições que adotam medidas de qualidade como 

infraestrutura e processos assistenciais baseados em evidências científicas são 

capazes de contribuir para práticas mais seguras. As pessoas devem ser 

valorizadas como principal vetor de práticas seguras47,48. 

Há a necessidade de se rever os processos de trabalho da equipe de 

enfermagem para promover a segurança do paciente. A estrutura organizacional 

hierarquizada inibe a colaboração e a aprendizagem, estando relacionada com o 

desempenho profissional, e mantendo uma fragmentação da assistência e da 

informação a seus pares. 

Os órgãos governamentais e de vigilância fazem referências à lavagem das 

mãos e sua importância, uso de luvas e suas recomendações para práticas 

seguras e tem-se, ainda, a regulamentação para confecções de luvas pela 

indústria determinando um padrão de eficácia. O controle da infecção hospitalar 

dentro das instituições está a cargo da CCIH por determinação da ANVISA e a 

capacitação e treinamento da equipe, devem ser implementadas por meio de 

parceria entre educação continuada e CCIH32,37,49. 
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As falhas na assistência de saúde podem estar associadas a diversos 

fatores, podendo ter relação desde políticas governamentais até institucionais 

relacionadas aos processos de educação em que o profissional foi submetido, 

problemas culturais, má qualificação do profissional, falta de educação, falta de 

recursos, sobrecarga de trabalho, especialmente da enfermagem, falta de 

protocolos e comunicação, tornar o usuário agente promotor de sua própria 

saúde47. 

Essas correções dependentes atualizações constantes dos profissionais e 

para mudança de comportamento se faz necessário o empoderamento não 

apenas no que tange ao conhecimento, mas aplicação prática dele, além de 

estrutura que favoreça mudanças, tais como: transparência nas informações, ou 

seja, dividir informação de forma livre; cuidados integrados como proposta de 

garantir eficiência e segurança; envolvimento do usuário ou família, 

compartilhando experiências; alegria e significado no trabalho, profissionais que 

se sintam prestigiados e valorizados tem um maior engajamentos nos processos 

de trabalho e boas práticas; reforma da educação médica para ter uma maior 

abrangência nas habilidades, comportamento e relações humanas favorecendo o 

trabalho em equipe47. 

Gerar uma mudança de comportamento e educação da equipe de 

enfermagem deve ser um empreendimento de todos: Instituição, gestores, 

profissionais incentivadores de boas práticas para atender ao padrão de 

excelência, o produto final no nosso processo de trabalho: o paciente. É um 

exercício de cidadania. 

A Portaria nº 529/2013 institui o Programa de segurança do paciente, 

dando ênfase ao aprendizado e aprimoramento organizacional, engajamento dos 

profissionais e dos pacientes na prevenção de incidentes, enfatizando sistemas 

seguros, evitando-se os processos de responsabilização individual; e articulação 

com o Ministério da Educação e com o Conselho Nacional de Educação, para 

inclusão do tema segurança do paciente nos currículos dos cursos de formação 

em saúde de nível técnico, superior e de pós-graduação39. 

Então, objeto desse estudo está em concordância com o referido 

programa. 



42 

Outro aspecto importante de ser observado é a segurança do ambiente, 

que já era uma preocupação abordada nos estudos de Florence Nightingale em 

sua Teoria Ambientalista. Essa teoria nasce de sua vivência em enfermagem, 

principalmente na Guerra da Criméia, onde suas ações e seus achados 

estatísticos reverteram em conceito e teoria, tornando-se um marco da 

Enfermagem Moderna50,51. 

Sua trajetória começa com as descrições das condições dos hospitais da 

época, em 1845, totalmente insalubres e a necessidade de se rever os ambientes 

para que se promovesse saúde. A base de sua teoria estava na observação e 

acompanhamento de dados estatísticos e no cuidado prestado à cabeceira do 

leito. Destacam-se as bases humanista e ambiental, onde há interação do 

indivíduo com o meio ambiente para promover a saúde e não valorização da 

doença. Em seus escritos, ela revela que as forças da natureza humana têm a 

propriedade de realizar a própria cura do individuo, o ser humano tem forças 

curativas37,50.  

Em seus estudos vemos sua influencia em moradias e hospitais saudáveis. 

Sua teoria enfatiza os conceitos de ventilação, calor, luz, dieta, silêncio, condições 

sanitárias favoráveis e a enfermeira interagindo no contexto do doente50. 

Na teoria ambientalista faz-se referência a cinco pontos fundamentais: ar 

puro, água pura, drenagem eficiente, limpeza e iluminação, como as condições 

sanitárias essenciais. A casa e hospitais mal construídos levam a estagnação do 

ar e consequentemente a doenças. Há referência às necessidades de reformas 

sanitárias, pois a água de poço poderia carrear doenças de forma endêmica. 

Reforça a necessidade de afastamento de canos próximos ao esgoto, pois 

poderiam ser uma ameaça de contaminação a qualquer momento50. 

No que diz respeito à limpeza, Florence ressalta que não se consegue ar 

puro com sujeira dentro e fora de casa ou em meio a estercos. Ressalta os 

aspectos da infecção no caso da época da varíola, com mudanças de hábitos 

como arejar o ambiente, mantê-lo limpo e adequação nas roupas de camas dos 

doentes que deveriam ser mais leves. Alerta que as enfermeiras devem prestar 

cuidados necessários contínuos com o doente e ter sensatez contra a infecção50. 
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Em sua teoria, Florence enfatiza os efeitos benéficos, como a luz solar, 

sobre os doentes. A combinação de ar puro, ambiente arejado e a iluminação 

como aspectos relevantes no tratamento das doenças52,53. 

Florence abordava que o ambiente limpo é primordial para o 

reestabelecimento do doente e que a enfermeira tem esse papel fundamental na 

transformação desse ambiente, além de manter o paciente e a ela limpos52,53. 

Traz como princípio além do cuidado com o ambiente, a preocupação com a 

lavagem das mãos, princípio este que se sustenta até hoje no combate às 

infecções hospitalares e cruzadas50-52. 

Esta teoria encontra-se em convergência com o objeto de pesquisa, pois a 

precaução de contato determina um cuidado especial ao ambiente e ao paciente, 

além da limpeza como ponto forte e não transmissibilidade de microrganismos e 

como a utilização de procedimentos como a lavagem das mãos interfere na 

prevenção de IRAS, o que faz dessa teoria uma grande âncora para este 

trabalho, já que seus princípios são exaltados ainda hoje no que se relaciona à 

segurança do paciente50,51.  

Outrossim, não se pode conceber a utilização de luvas, seja de 

procedimentos ou não, sem que  o profissional tenha noção, conhecimento e 

sensibilidade para perceber o ambiente/espaço em que está trabalhando, espaço 

este do corpo do paciente e de todo o ambiente hospitalar33,50-53. 

Observa-se como o ambiente hospitalar traz preocupação no que diz 

respeito à infecção, preocupação esta já abordada nos escritos de Nightingale há 

muitos anos, evidenciando como sua teoria ainda é atual. Entretanto, se não 

houver adesão dos profissionais às orientações já mencionadas por Florence, a 

prevenção e controle da infecção hospitalar ficarão comprometidas e como os 

procedimentos são realizados pelas mãos livres ou protegidas dos profissionais, 

neste caso, os de enfermagem, deve-se ter uma preocupação com a adesão dos 

procedimentos para minimizar a infecção.  

O ambiente onde se presta cuidado, desde a década de 1980, tem sido 

alvo de maior preocupação dos gestores, pois ele influencia sobremaneira no 

cuidado prestado e na recuperação dos usuários. O ambiente do cuidado 

compreende o espaço físico do quarto ou da unidade, a organização deste 
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espaço e entorno, assim como fluxos de acesso, cores e sons. As pesquisas 

reforçam que o ambiente afeta o bem-estar do usuário54. 

Então, este ambiente atualmente vem sofrendo modificações para atender 

estas necessidades, revendo aspectos como ventilação, o que favorece no 

controle de infecções, reordenando espaços para melhorar a aparência visual, 

movimentos desnecessários dos usuários e espaço reservado para as famílias54. 

Vale ressaltar que um ambiente que favoreça o cuidado, facilita a 

assistência prestada, promove a saúde e, não se pode deixar de mencionar o 

papel das equipes de saúde na prestação deste cuidado quanto à importância de 

se primar pela qualidade. Pesquisas apontam a importância que deve ser dado ao 

ambiente, entretanto, inúmeros hospitais revelam falta de recursos financeiros, 

mas devem ser estimulados a promoverem modificações e adaptações, para que 

se favoreça uma assistência de qualidade54. 

Assim, esta pesquisa prima por elaborar uma estratégia visando um 

comportamento pelos profissionais de enfermagem que favoreça a qualidade da 

assistência de enfermagem. Entende-se por estratégia o curso de ação que o 

tomador de decisão escolhe para atingir seus objetivos. O curso de ação é o 

caminho escolhido e depende dos recursos de que ele pode dispor. Nesta 

pesquisa, o curso de ação foi a elaboração de uma TE para a adesão e 

adequação no uso de luvas55-57.  

Assim, é fundamental refletir constantemente na prática diária de 

enfermagem no que concerne ao comportamento frente à adesão e adequação 

ao uso de luvas, favorecendo às mediadas de precaução de contato, diante das 

inúmeras responsabilidades que nos são atribuídas, assim como o conjunto de 

valores e motivações para o trabalho de enfermagem. 
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CAPÍTULO III 

3. ABORDAGEM METODOLÓGICA 

3.1 Tipo de estudo 

Trata-se de uma pesquisa do tipo metodológica, de abordagem 

quantiqualitativa. A pesquisa metodológica é um tipo de pesquisa que usa 

sistematicamente os conhecimentos disponíveis, além de propiciar a elaboração 

e/ou melhora de um instrumento, dispositivo ou de um método. A validação de TE 

é considerada por alguns autores como pesquisa metodológica a partir dos 

conhecimentos levantados, avaliação e adequação de instrumentos e/ou 

estratégia em uma nova intervenção de mensuração10,46,47. 

Assim, se adéqua a proposta desta pesquisa que visa à validação de uma 

TE para adesão à utilização das luvas. 

A abordagem qualitativa ocorreu para que seja elaborada uma tecnologia 

em forma de mídia audiovisual com estratégia para utilização de luvas. Esta mídia 

foi elaborada a partir das falas dos profissionais de enfermagem acerca de seu 

conhecimento e as suas necessidades em relação à adesão a utilização de 

luvas46,58. A abordagem quantitativa, por sua vez, deu suporte para a validação da 

tecnologia.  

Da elaboração à validação do produto, percorreram-se quatro etapas, nas 

quais foram utilizados os procedimentos apresentados na teoria de elaboração de 

instrumentos de medida. A teoria em questão se constitui em três conjuntos de 

procedimentos: teóricos, empíricos e analíticos10,59. 

Nesta proposta metodológica, os procedimentos teóricos são os mais 

significativos para elaboração de um instrumento, pois estes se referem à 

preocupação com a teorização sobre o constructo de interesse. E esta pesquisa 

se pautou no procedimento teórico46. 

Vale ressaltar que os instrumentos utilizados na validação da pesquisa 

foram adaptados pelo grupo de pesquisa Práticas Educativas em Saúde e 

Cuidado na Amazônia (PESCA/CNPq), da Universidade do Estado do Pará 
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(UEPA), vinculado ao Laboratório de Tecnologias Educativas, para utilização em 

quaisquer TE impressas, tais como: cartilhas, manual, guia, protocolos e 

similares10. Apesar de ter-se ciência de que outros grupos nacionais e 

internacionais trabalham com elaboração e validação de TE, optou-se, neste 

estudo, pelo grupo acima, pois o mesmo propõe uma metodologia já utilizada em 

diversos trabalhos e com etapas que permitem a sua execução e a elaboração da 

tecnologia com confiabilidade, atendendo aos objetivos propostos59-61.   

3.2 Espaço da pesquisa  

Os cenário para o desenvolvimento desta pesquisa foram as Clínicas 

Cirúrgica e Médica do HUAP/UFF, situado à Rua Marques de Paraná, 303, 

Centro, Niterói,RJ, Brasil. 

O hospital é considerado de alta complexidade na hierarquia do SUS, 

sendo de nível terciário e quaternário. Atende a população da Região 

Metropolitana II do estado do Rio de Janeiro, que engloba, além de Niterói, as 

cidades de Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, São Gonçalo, Silva Jardim e Tanguá. Sua 

área de abrangência atinge uma população estimada em mais de dois milhões de 

habitantes.  

A taxa de ocupação leito/dia do HUAP é de cerca de 200 leitos. É 

composto de um centro obstétrico com capacidade para 12 leitos de maternidade, 

12 leitos de alojamento conjunto, seis leitos de alto risco, três leitos de 

intercorrências habitacionais; possui ainda uma unidade de terapia intensiva (UTI) 

neonatal com sete leitos e uma unidade intermediária (UI) com oito leitos; 15 

leitos de pediatria; 20 leitos em cada uma das clínicas médicas e cirúrgicas, 

sendo uma feminina e uma masculina; 21 leitos na clínica cirúrgica mista; seis 

leitos femininos e oito masculinos no centro cirúrgico para oftalmologia e 

otorrinolaringologia; oito leitos de hematologia; 11 leitos na clínica de doenças 

infectoparasitárias; três leitos de hemodiálise; três leitos no centro cirúrgico e 

unidade de recuperação pós-anestésica (URPA); oito leitos de centro de terapia 

intensiva (CTI); seis leitos na unidade coronariana (UCO), sendo um para cirurgia 

cardíaca; cinco leitos masculinos e cinco femininos de emergência; quatro leitos 

na hipodermia e; oito leitos de emergência pediátrica. 
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A escolha desta instituição teve como motivação principal o fato de tratar-

se de um hospital de ensino e, como tal, ter uma representação importante no 

município de Niterói/RJ e municípios adjacentes que compõem a Região 

Metropolitana II do estado. Assim, considera-se fundamental que os profissionais 

inseridos neste hospital sejam estimulados a terem um comportamento de adesão 

e adequação no uso de luvas, favorecendo a segurança dos usuários. 

O HUAP foi inaugurado no dia 15 de janeiro de 1951, sendo denominado, à 

época, de Hospital Municipal Antônio Pedro. O nome deu-se em homenagem ao 

clínico geral Antônio Pedro Pimentel, um dos fundadores da Faculdade 

Fluminense de Medicina, que se destacou no estudo de doenças infecciosas40. 

Durante os seus primeiros anos de existência, o HUAP sobreviveu com 

verbas da Prefeitura de Niterói e também com aquelas obtidas por meio da 

cobrança de serviços médicos prestados. Em 1957, a Prefeitura proibiu a 

cobrança de serviços e, em oito meses, praticamente sem recursos, o hospital 

fechou suas portas. 

Em dezembro de 1961, o hospital chegou a ser reaberto em caráter de 

emergência, para atender as vítimas do incêndio do Gran Circus Americano, que 

vitimou 400 pessoas, a maioria delas crianças. Como Niterói necessitava de um 

estabelecimento hospitalar de grande porte, houve esforço no sentido de mantê-lo 

aberto. 

Entretanto, a insuficiência de fundos e a falta de equipamentos e de 

materiais de consumo fizeram com que o hospital fosse desativado em pouco 

menos de um ano. Em 1964, depois de três anos de abandono e como resultado 

de uma longa mobilização dos estudantes de Medicina, o Hospital Municipal foi 

cedido pela Prefeitura à UFF tornando-se, assim, Hospital Universitário Antônio 

Pedro62. 

3.3 Participantes da pesquisa 

O total de 66 participantes, profissionais da equipe de enfermagem e juízes 

especialistas, foi distribuído entre as quatro etapas do estudo. 

Vale informar que o total de profissionais de enfermagem lotados na clínica 

cirúrgica do HUAP está em torno de 71 profissionais distribuídos nas seguintes 
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categorias: enfermeiros: 20, técnicos de enfermagem: 48, auxiliares de 

enfermagem 03. Entretanto, para esta pesquisa não foi possível inserir os 

profissionais de licença médica, de férias e os que não se disponibilizaram a 

participar. 

Os profissionais foram distribuídos nas diversas etapas do estudo, a saber: 

 1ª etapa: contou com um total de 45 (80%) profissionais de enfermagem 

distribuídos equitativamente pelas referidas categorias. Isto ocorreu, pois, 

três sujeitos encontravam-se em licença médica, sete indivíduos em férias 

e seis não se colocaram disponíveis para a pesquisa. Do total de 71 

profissionais lotados na clínica cirúrgica, isentadas as indisponibilidades, 

55 se disponibilizaram a  participar da pesquisa. Desses, 45 profissionais 

(80% do todo) atenderam aos critérios de consistência da pesquisa. 

Preconizou-se que, para esta pesquisa, seriam participantes pelo menos 

70% do número total de profissionais da clínica cirúrgica para que os 

resultados fossem consistentes. 

 2ª etapa: seis enfermeiros, quatro especialistas, um profissional de 

informática e um design gráfico.  

 3ª etapa: nove profissionais de enfermagem. 

As etapas e os grupos foram diferenciados e distintos em cada etapa do 

processo. 

O número de participantes eleitos da pesquisa está baseado no 

quantitativo dos profissionais lotado nas clínicas cirúrgicas do HUAP (n=71), por 

ser acessível à pesquisa e à autora. Alguns autores abordam ser uma população 

acessível como subconjunto geográfico e temporal bem definido da população 

alvo disponível, estipulado para o estudo63. 

3.4 Etapas para elaboração e validação da tecnologia educacional 

Abaixo são descritas todas as etapas do estudo percorridas para a 

elaboração e validação da TE em forma de mídia audiovisual.  
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1º Etapa - Entrevista  

Para elaborar a mídia audiovisual realizou-se a entrevista para identificar o 

conhecimento, as necessidades dos profissionais de enfermagem sobre utilização 

de luvas e os aspectos que interferem na sua utilização.  

Os critérios de inclusão dos participantes para esta etapa da pesquisa 

foram: profissionais de enfermagem da clínica cirúrgica, diaristas e/ou 

plantonistas diurnos ou noturnos, contratados ou funcionários públicos. Critérios 

de exclusão: profissionais em férias ou licença durante o período de coleta de 

dados. 

Após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foi realizada 

entrevista com itens de identificação dos profissionais e com questões referentes 

aos conhecimentos prévios sobre tipos de luvas, procedimento no qual as 

mesmas foram utilizadas, o que conhecem sobre a necessidade de utilização de 

luvas, e o que dificulta a sua utilização (Apêndice 1). Estes itens foram abordados 

na entrevista, tendo em vista que é imprescindível identificar o que os 

profissionais do cenário escolhido conhecem sobre o assunto tema desta 

pesquisa, até mesmo para que a tecnologia atenda as suas necessidades. E 

como nem sempre o conhecimento adquirido está aplicado a sua prática 

profissional, isto já mencionado em outros estudos, torna-se relevante identificar 

as necessidades e os fatores que podem interferir na adesão e adequação de uso 

de luvas. 

Os profissionais que aceitaram participar da pesquisa assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 2). 

A entrevista com estes participantes da 1o etapa foi realizada em um 

período de um mês e contou com 45 profissionais. A entrevista foi gravada em 

áudio e imediatamente transcrita pela pesquisadora. 

A análise desta etapa subsidiou a elaboração da mídia audiovisual.  

2ª Etapa - Elaboração da Tecnologia Educacional 

Nesta etapa ocorreu a elaboração da mídia audiovisual a partir das 

categorias levantadas na primeira etapa da pesquisa. 
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3º Etapa - Validação da tecnologia educativa em formato audiovisual pelos 

juízes e público-alvo 

Após elaboração da mídia com informações sobre o conhecimento e a 

utilização de luvas pelos profissionais, este material foi validado por 12 juízes 

especialistas (11 enfermeiros e um profissional de informática que trabalha no 

serviço de comunicação e mídia da UFF, com formação em Tecnologia 

Educacional e Design Gráfico).  

Para esta etapa foi utilizado um instrumento de validação com escala do 

tipo Likert, respondido pelos juízes especialistas (Anexo 1). O instrumento 

referendado para validação não está sendo avaliado, mas sim a tecnologia 

educacional desenvolvida nesse estudo46. 

O grupo de juízes selecionado foi o de profissionais com reconhecida 

especialização no assunto foco da tecnologia educacional. Foram escolhidos 

segundo critérios de expertise. A literatura geralmente indica que sejam de 9 a 15 

integrantes.  

Critérios de inclusão para juízes expertises: profissionais com qualificação 

e experiência no controle de infecção e pertencentes à CCIH, enfermeiro da 

Central de Material e Esterilização (CMTE). E o juiz para a avaliação do 

audiovisual da TE deve ter formação em comunicação e domínio em mídia. 

Todos os especialistas que concordaram participar da pesquisa assinaram 

o TCLE (Apêndice 3) e receberam por e-mail e/ou em mãos um Kit com a mídia e 

o instrumento para ser preenchido para a avaliação da tecnologia educativa 

elaborada. Este instrumento se divide em cinco blocos com as seguintes partes: 

Identificação; Instruções; Objetivos; Estrutura e Apresentação; Relevância da 

tecnologia educacional (Anexo 1).   

Foi esclarecido que os especialistas poderiam tecer considerações 

relacionadas a assuntos não compreendidos no instrumento de avaliação da 

tecnologia com a finalidade de aprimorar ainda mais o material produzido. 

A avaliação dos juízes foi realizada com a presença da pesquisadora para 

maiores esclarecimentos, caso fosse necessário, acerca do preenchimento do 

instrumento de avaliação. A marcação para esta avaliação ocorreu com o contato 
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prévio por telefone e/ou pessoal. Para este momento, levou-se um computador e 

os dispositivos contendo a tecnologia educacional para a visualização da mesma. 

Não foi estipulado tempo para a avaliação do material, que variou de 30 minutos a 

três horas. Os juízes preencheram o instrumento e puderam esclarecer algumas 

dúvidas e também apresentaram as suas contribuições de forma verbal, tendo 

sido anotadas no próprio instrumento.  

Vale ressaltar que esta etapa pode ser realizada de outras formas como, 

por exemplo, após ser entregue o instrumento de avaliação aos juízes, pode ser 

dado um prazo para a entrega do material preenchido que deve variar de 10 a 15 

dias.   

Nesta etapa, também se deve apresentar a TE para o público-alvo para a 

sua avaliação. Assim, a um grupo de profissionais de enfermagem foi 

apresentada a TE e eles procederam à avaliação da mesma. Tal grupo foi 

composto por nove profissionais da clínica cirúrgica diurno e/ou noturno, 

diferentes daqueles que participaram da primeira etapa do estudo. A literatura 

recomenda que este grupo seja composto por nove a 12 integrantes.  

Os que concordaram em participar da pesquisa assinaram o TCLE 

(Apêndice 4) e receberam o kit contendo a TE e o instrumento para avaliação do 

mesmo. O formulário constou de sete blocos com identificação; instruções; 

objetivos; organização; estilo de escrita; aparência e motivação (Anexo 2).   

4º Etapa: Adequação da tecnologia educacional 

Esta fase diz respeito à adequação da tecnologia em forma de mídia 

audiovisual como estratégia para utilização de luvas. De posse de todas as 

avaliações realizadas, tanto pelos especialistas quanto pelo grupo de 

profissionais, a mídia sofreu os ajustes necessários.  

Os itens que não alcançaram o índice de concordância de 70% foram 

corrigidos e modificados, pautando-se nas indicações dos especialistas e do 

grupo do público alvo. . 
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3.5 Análise dos resultados 

Análise da 1ª etapa da pesquisa 

Para esta etapa, o procedimento de análise e interpretação dos achados 

incluiu a transcrição dos dados, para iniciar o processo de categorização a partir 

da análise temática de conteúdo, com vistas a buscar as unidades de registro e 

de contexto para sistematizar as categorias temáticas para análise e posterior 

discussão. 

As categorias temáticas serviram de subsídio para a elaboração da mídia 

audiovisual e de eixo para a produção visual da tecnologia educacional em forma 

de mídia audiovisual.  

Análise da 2ª etapa da pesquisa - juízes especialistas 

A análise do preenchimento desta fase ocorreu com a frequência simples , 

do número de vezes em que os especialistas optaram pelas diferentes valorações 

em cada bloco do instrumento, a saber: Totalmente Adequado (TA); Adequado 

(A); Parcialmente Adequado (PA) ou Inadequado (I).  

Foram considerados validados os itens que obtiveram concordância maior 

ou igual a 70%. A análise foi efetivada bloco a bloco. 

Análise da 3ª etapa da pesquisa - público-alvo 

A análise do preenchimento do instrumento de avaliação desta fase 

ocorreu com a frequência simples, do número de vezes em que os profissionais 

das clínicas cirúrgicas (público-alvo) optaram pelas diferentes valorações em cada 

bloco do instrumento, a saber: Totalmente Adequado (TA); Adequado (A); 

Parcialmente Adequado (PA) ou Inadequado (I).  

Foram considerados validados os itens que obtiveram concordância maior ou 

igual a 70%. A análise foi efetivada bloco a bloco. 
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Análise da 4ª etapa da pesquisa  

Para esta fase, os itens que não alcançaram o índice de concordância de 

70% foram corrigidos e modificados, pautando-se nas indicações dos 

especialistas e do grupo do público alvo com uma proposta de utilização de luvas. 

3.6 Aspectos éticos 

O projeto foi submetido à Plataforma Brasil para solicitação do parecer 

prévio ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HUAP, atendendo às 

determinações da Resolução nº 466, de 10 de dezembro de 2012, do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), que estabelece as normas regulamentadoras de 

pesquisa envolvendo seres humanos. Somente após aprovação da proposta de 

pesquisa, com Parecer Consubstanciado nº 447297 de 04 de outubro de 2013, se 

deu início  a pesquisa de campo64. 

Da mesma forma, antes de se iniciar a fase de coleta de dados em campo, 

foi encaminhado um documento de solicitação de autorização para a Diretoria 

Médica e de Enfermagem (Apêndice 5 e 6) do HUAP. Ainda em cumprimento a 

referida resolução do CNS, previamente a etapa de coleta de dados, aos 

participantes foi apresentado e aplicado um instrumento buscando autorização 

para participarem voluntariamente da pesquisa que, após aceite e confirmação de 

sua participação, assinaram o TCLE.  

Os participantes foram identificados pela palavra “Voz” seguida de um 

número arábico relativo à ordem de gravação da entrevista. 

Vale ressaltar que o projeto de pesquisa foi submetido ao CEP sob o título 

“Luvas: tecnologia educacional favorecendo a adesão de profissionais de 

enfermagem às precauções de contato”. Entretanto, no desenvolvimento da 

pesquisa, ele foi alterado para: “Tecnologia educacional como estratégia para o 

uso adequado de luvas pelos profissionais de enfermagem visando a precaução 

de contato”.  
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Figura 3. Fluxograma representativo das etapas da pesquisa. Niterói, RJ, 2014 

 

Fonte: Elaboração da autora, 2014 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISE DA 1ª ETAPA DA PESQUISA  

4.1 Perfil dos profissionais de enfermagem sujeitos da primeira etapa da 

pesquisa 

Para esta etapa o procedimento de análise e interpretação dos achados 

incluiu a transcrição dos dados, para iniciar o processo de categorização a partir 

da análise temática de conteúdo, com vistas a buscar as unidades de registro e 

de contexto para sistematizar as categorias temáticas e posterior discussão65. 

Nesta etapa emergiram três categorias: Conhecimento geral acerca do uso 

de luvas; A utilização das luvas na prática de enfermagem e suas implicações e; 

Avaliação do material das luvas. Tais categorias temáticas serviram de subsídio 

para a elaboração da TE e de eixo para a produção textual e discussão dos 

resultados. A Tabela 1 apresenta o perfil dos sujeitos da primeira etapa. 

Tabela 1. Dados do perfil dos profissionais participantes da primeira etapa da pesquisa. 
Niterói, RJ, 2014 

VARIÁVEIS N=45 % 
Sexo     

Homem 8 18 
Mulher 37 82 
Idade     

20 –| 30 anos 6 13 
30 --|40 anos 16 36 
40--|50 anos 6 13 
50--|60 anos 15 33 

60--|70 anos 2 5 
Estado civil     

Casados 19 42 
Solteiros 19 42 
Divorciados 7 16 

Escolaridade 
  

2º Completo 11 25 
Ensino superior incompleto 4 9 
Ensino superior completo 15 33 
Especialização 14 31 
Mestrado 1 2 
Doutorado 0 0 

Continua... 
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...continuação. 

VARIÁVEIS N=45 % 
Vínculo empregatício     

Estatutário  24 53 
Contrato Temporário 21 47 
Tempo de serviço     

00---|05 9 20 
05---|10  8 18 
10---|20  12 27 
20---|30+  16 35 

Carga horária     
Plantonista estatutário 21 47 
Plantonista contratado 20 44 
Diarista estatutário 3 7 
Diarista contratado 1 2 
Outro vínculo     

Sim  24 53 
Não  21 47 

Nº de outros vínculos     
0 21 47 
1 20 44 
2 4 9 

Exerce atividade de enfermagem     
Enfermeiro 14 31 
Técnico de Enfermagem 30 67 
Auxiliar de Enfermagem 1 2 
Carga horária mesma função     

Sim 21 47 
Não  24 53 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

De acordo com a Tabela 1, dos 45 profissionais de enfermagem, 37 (82%) 

são do sexo feminino e 08 (18%) do sexo masculino, com idades entre 20 e 70 

anos, com maior prevalência das faixas etárias.   30 a 40 anos (n=16; 36%) e 50 a 

60 anos (n=15; 33%).  

Em relação ao estado civil, os casados e solteiros somaram 19 (42%) 

participantes cada um.   

No que tange ao nível de escolaridade, a maior parte (n=15; 33%) dos 

profissionais possui como maior grau o ensino superior completo; 14 (31%), a 

especialização; 11 (25%), o ensino médio completo; 4 (9%) não finalizaram o 

ensino superior e; um cursou mestrado. 

A maior parte dos participantes possui vínculo empregatício estatutário 

(n=24; 53%) e os demais contrato temporário (n=21; 47%). 
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O tempo de serviço no local da pesquisa da maioria dos profissionais 

(n=16; 35%) é de mais de 30 anos. 

Os dados referentes ao perfil dos profissionais de enfermagem, nesta 

pesquisa, no que tange ao gênero, corroboram com dados do Conselho Federal 

de Enfermagem (COFEN) que apontam que 88,26% do contingente de 

profissionais de enfermagem são mulheres. Destaca-se ainda ser o profissional 

que permanece a maior parte do tempo prestando cuidados direto ao paciente44. 

Observa-se o envelhecimento desse profissional ativo, estando estes mais 

próximos na prestação do cuidado junto ao paciente e podendo ter uma maior 

exposição ao risco biológico e a necessidades de atualizações e adequações nas 

tecnologias educacionais66. 

Nota-se que os profissionais de enfermagem vêm investindo em sua 

educação, visando acrescentar conhecimento e promover sua ascensão 

profissional. Porém, verifica-se, à luz dos dados, uma inversão de 

proporcionalidade quanto à função exercida, em que a grande maioria (67%) 

exerce a função de técnico de enfermagem, contra 2% de auxiliares de 

enfermagem e 31% de enfermeiros. A literatura aponta para a existência de uma 

maior oferta de instituições de ensino, promovendo maior acesso ao ensino 

superior. Porém, a fiscalização do ensino oferecido nessas instituições é 

incipiente. Esses dados são preocupantes no que concerne à formação desses 

profissionais e explica a baixa absorção pelo mercado de trabalho8,10,66.  

Os baixos salários praticados para a categoria de enfermagem levam os 

profissionais a terem mais de um vínculo empregatício; alguns chegam a ter até 

três vínculos em profissões e exercícios distintos. Este cenário implica em 

sobrecarga de trabalho, porém necessária para composição da renda8,22,66. 

No tocante ao regime de trabalho, nesta pesquisa, os estatutários somam 

47% e contratos temporários 44% cumprem carga horária por meio de plantão. 

Verificou-se que 7% do total são manhistas estatutários e 2% são manhistas 

contratados. Entre os profissionais do estudo, 53% (n=24) possuem mais de um 

vínculo empregatício. Destes, 44% (n=20) tem mais dois vínculos e 2% (n=4) dos 

profissionais, possuem um total de três vínculos. Tal fato reforça a explanação 
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anterior quanto à necessidade de outras fontes de renda, que acarreta sobrecarga 

de trabalho.  

Referente às atividades de enfermagem exercem como: enfermeiro 31%, 

técnico de enfermagem 67% e 2% auxiliar de enfermagem. Exercem atividades 

na mesma função 47% (não possuem outro vínculo) e 53% não. 

Também relatado pelos participantes, exercício em outras categorias 

profissionais distintas. Entre elas, um empresário, um agente administrativo e 

outro prestador de serviço na construção civil. 

Este dado demonstra que, além de atuarem na área da saúde, buscam 

complementar a sua renda exercendo atividades em outras áreas profissionais. 

Cabe destacar que o contrato temporário no HUAP tem duração de dois 

anos e, considerando que parte significativa dos profissionais de enfermagem é 

regida por este vínculo (47%), metade da equipe é substituída nesse período de 

tempo. Tal cenário constitui-se em desafio para a equipe de educação 

continuada, e ratifica a importância do treinamento e da TE proposta10,22. 

4.2 Apresentação e discussão das categorias  

As entrevistas realizadas na primeira etapa da pesquisa (n=45) ocorreram 

no período de janeiro a março de 2014 e foram realizadas no local onde os 

profissionais estavam lotados e em seus horários laborais. Com alguns 

participantes foi realizado contato telefônico prévio para o agendamento da 

entrevista e com outros o contato foi realizado pessoalmente. As entrevistas 

duraram entre 8 a 30 minutos. Os casos que demandaram mais tempo deveu-se 

a ocorrência de interrupções para que o profissional pudesse atender solicitações 

do serviço. 

Tendo o objetivo de contemplar e dar voz à equipe em todos os 

seguimentos, as entrevistas foram realizadas também no período noturno.  

Após a análise dos dados coletados emergiram três categorias: 

Conhecimento geral acerca do uso de luvas; A utilização das luvas na 

prática de enfermagem e suas implicações e a última categoria intitulada 

Avaliação do material das luvas. Para cada grande categoria, emergiram 

subcategorias com respectivos temas. 
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4.3 Discussão das categorias 

4.3.1 Conhecimento geral acerca do uso de luvas 

O Quadro 1 apresenta as categorias e respectivas subcategorias, 

frequências das menções e porcentagens das frequências das respectivas 

subcategorias após análise.  

Quadro 1. Subcategorias e frequência de respectivos temas que compuseram a 
categoria de análise “Conhecimento geral acerca do uso de luvas”. Niterói, RJ, 2014 

Categoria1 - Conhecimento geral acerca do uso de luvas 
F % 

Subcategorias Temas que emergiram 

1.1 Saber sobre 
utilização das 

luvas 

Proteção do profissional 27 45 

Proteção do paciente 20 33 
Evitar contaminação/ infecção cruzada 10 17 

Realização de procedimentos 3 5 

Total 60 100 

1.2 Saber sobre 
luvas de 

procedimentos 

Procedimento contato direto com o paciente 14 32 

Para procedimentos que não exijam luvas estéreis 12 27 
Proteção do profissional  11 25 

Evitar contaminação ou infecção 4 10 
Proteção do paciente 2 4 

Para procedimento que não alterem o estado físico do 
paciente 

1 2 

Total 44 100 

1.3 Saber sobre 
luvas estéreis 

Procedimentos que necessitam de técnicas estéreis (punção 
profunda) 

33 63 

Evitar contaminação 8 15 
Proteção do paciente 4 8 

Proteção do profissional 2 4 
Procedimentos que exijam antissepsia 1 2 

Procedimentos semi-invasivos  1 2 
Medicamentos específicos 1 2 

Medicamentos quimioterápicos 1 2 
Não sabia responder 1 2 

Total 52 100 

1.4 
Conhecimento 

acerca das 
luvas durante o 

cuidado 

Luvas de procedimentos de baixa qualidade 23 33 

Fragilidade, excesso de talco, maior nº de luvas pra uso 8 11 
Proteção do profissional 7 10 

Evitar contaminação 7 10 
Agressão da pele (alergia) 6 9 

Evitar contato direto 5 7 
Luvas de boa qualidade  5 7 

Proteção do paciente 5 7 
Tamanho inadequado e indisponibilidade do material 4 6 

Total 70 100 

Continua... 
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...continuação 

Categoria 1 - Conhecimento geral acerca do uso de luvas 
F % 

Subcategorias Temas que emergiram 

1.5 Considerações 
sobre quando a 

luva de 
procedimentos 
deve ser usada 

e/ou trocada 

Entre um paciente e outro 18 24 
Realizar procedimentos (coletar diurese, medicação, 
banho)  

15 20 

Sujidade 13 17 

Contato direto com o paciente  9 12 
Mudar de procedimento  8 10 

Prevenção de infecção 5 6.5 
Mudar de sítio 5 6.5 

Precaução de contato 3 4 
Total 76 100 

1.6 Considerações 
quando deve ser 

usada e/ou trocada 
às luvas estéreis 

Procedimentos estéreis (Punção profunda, curativos) 45 64 
Contaminação, quando a quebra da cadeia de 
esterilização 

12 17 

Troca de procedimento  11 16 
Violada 2 3 

Total 70 100 

1.7 Tipos de luvas 

Estéreis 37 37 

 Procedimentos 35 35 
Silicone 8 8 

Látex 6 6 

Patológica 4 4 
Plástica  3 3 

Vinil 3 3 
Higiene 2 2 

Não responderam ou acharam teórico demais 2 2 
Total 10

0 
100 

1.8 A escolha para 
o procedimento 

baseia-se: 

Conhecimento Próprio (formação do profissional e 
aquisição de conhecimento no cotidiano profissional)  

17 38 

Conhecimento próprio e POP 12 27 

POP 6 13 

Conhecimento próprio, POP e orientação da enfermeira 5 11 
Orientação da enfermeira 3 7 

Conhecimento próprio e orientação da enfermeira  2 4 
Total 45 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

O Quadro 1 revela resultados significativos e que podem ser impactantes 

para o SUS. Um dos impactos está relacionado à segurança do paciente quando 

se considera o conhecimento dos profissionais acerca do uso de luvas. A 

segurança do paciente é uma disciplina fundamental na formação dos 

profissionais de saúde, constituindo-se como fonte de conhecimento que deve ser 

absorvido pelos profissionais, neste caso, os de enfermagem. Através da 

aplicação de métodos científicos e conhecimentos específicos da área de 
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segurança, pode-se minimizar a incidência e os impactos de eventos adversos47. 

Assim, consideraram-se importantes os temas referentes ao conhecimento dos 

profissionais de enfermagem sobre o EPI luvas.  

Entende-se por conhecimento toda a informação recebida pelo indivíduo. 

Procurou-se levantar qual o conhecimento da equipe frente às informações 

recebidas em sua formação ou ao longo de sua experiência laboral referente às 

luvas. Sabe-se que o conhecimento está condicionado às informações 

assimiladas e estruturadas pelo indivíduo, neste caso, ao uso de luvas no cuidado 

de enfermagem14. 

Os profissionais ao serem questionados se sabem para que servem as 

luvas, 100% responderam ”sim”. Deles, 45% mencionaram que servem para 

proteção do profissional, 33% para proteção do paciente, 17% para evitar 

contaminação, 3% para a realização de procedimentos, como mensuração de 

diurese, aspiração de traqueostomia, realização de curativos, punções e outros, 

conforme se observa abaixo.  

(V-023) “Pra nossa proteção e algumas vezes para os pacientes.” 

(V-047) “Pra proteger contra possível contaminação, na hora de uma punção, na 

possível contaminação de contato com o sangue.” 

(V-050) “Pra nossa proteção de fluídos corpóreos dos pacientes, tanto pra prevenir 

como reduzir proliferação de microrganismos, tanto transmissão para o paciente 

quanto pra gente.” 

Os dados demonstram estarem em concordância com as determinações da 

ANVISA, que ressaltam que as luvas servem para proteção do risco ocupacional 

e do paciente contra a infecção cruzada, sendo considerada uma barreira para 

reduzir os índices de infecção20,21. Porém, observa-se uma preocupação maior 

com a proteção do profissional pela frequência das menções evidenciadas. Este 

dado revela o conhecimento acerca das luvas, mas denota necessidades de 

reforços quanto à proteção do paciente, pois o profissional deve ter em mente que 

as luvas servem tanto para a sua proteção quanto a do paciente com objetivo de 

evitar infecção cruzada. 
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Ao serem questionados sobre para que servem as luvas de procedimentos, 

32% dos profissionais responderam que devem ser utilizadas quando realiza-se 

procedimentos em que há necessidade de contato direto com o paciente, 27% 

mencionaram que o material deve ser usado durante procedimentos que não 

exijam luvas estéreis, 25% para proteção do profissional, 10% para evitar 

contaminação e/ou infecção, 4% falam que as luvas servem para proteção do 

paciente e, 2% ressaltam que utiliza-se em procedimento que não alterem o 

estado físico do paciente.  

Observa-se grande preocupação com a proteção do profissional, porém, 

quando se refere ao paciente este percentual cai consideravelmente. O 

profissional deve estar ciente que as luvas devem proteger o profissional e o 

paciente da microbiota das mãos do profissional e, portanto, evitar a infecção 

cruzada. O que se observa é uma necessidade de reforçar alguns conceitos 

quanto à utilização das luvas tanto de procedimentos quanto as estéreis32,67.  

Na voz abaixo, verifica-se a referência à utilização das luvas de 

procedimentos. 

(V-023) “Pra qualquer procedimento ou qualquer coisa que você for fazer com o 

paciente você usa a luva pra se proteger e evita o contato.” 

(V-004) “Sim, para nível de proteção para mim e para o paciente. Uso luvas estéreis 

para a proteção do paciente e quando preciso usar luvas de procedimento, pra mim.” 

Na Voz-023, acima, o profissional menciona que em qualquer 

procedimento com o paciente devem-se usar luvas e esta afirmativa não confere 

com o que é preconizado na legislação. 

Outro profissional menciona o seguinte:  

(Voz-005) “São para procedimentos que não vão alterar o estado físico de paciente.” 

Essa última fala demonstra o déficit de conhecimento acerca do assunto, 

apontando para a necessidade de esclarecimento sobre para quais 

procedimentos se recomenda a utilização de luvas com as devidas 

especificações. 
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Os depoimentos seguintes apontam para o possível uso indiscriminado de 

luvas. 

(Voz-058) “Depois que você acostuma, usar é automático, faz parte de você.” 

(Voz-033) “Qualquer procedimento que seja.” 

Essas falas se contrapõem ao que os autores orientam quanto ao cuidado 

com o uso indiscriminado e sem critérios dos diversos tipos de luvas, ratificando a 

relevância para educação e treinamento10. Autores enfatizam a necessidade de 

se conscientizar o profissional quanto à luva, ressaltando que a mesma não deve 

gerar a falsa sensação de proteção e que a higienização das mãos configura-se 

como atividade complementar no uso das mesmas8,39. 

As menções acima reforçam que a maioria está ciente da importância de 

se proteger e tem em seu discurso essa afirmativa. Há um percentual menor que 

menciona outras atividades. Assim, conclui-se que pode haver um uso 

indiscriminado de luvas, sem critérios para a sua utilização, o que não é 

recomendado37. 

Ao serem questionados quando a luva de procedimentos deve ser usada 

e/ou trocada: 24% responderam que entre um paciente e outro; 20% ao se 

realizar procedimentos; 17% em caso de sujidade; 12% quando há contato direto 

com o paciente; 10% na mudança de procedimento; 6,5% para prevenção de 

infecção; 6.5% quando há mudança de sítio e; 4% para precaução de contato.  

(Voz-052) “Quando você muda de paciente, você troca de luva. Você usa com o 

paciente, e quando você termina o cuidado com o paciente, você tem que trocar a 

luva se for para outro paciente, ou se você for manusear outros utensílios fora da 

daquela unidade do paciente.” 

No Boletim Informativo de Tecnovigilância para luvas de procedimento e 

estéreis consta que se deve proceder de forma que não haja transmissão de 

microrganismos de um paciente para outro, principalmente em precaução de 

contato. Além disso, o boletim reforça que o profissional deve ter o cuidado de 

não tocar superfícies desnecessariamente quando se encontra de luvas32,67. A 

Voz abaixo encontra-se coerente com o preconizado. 
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(Voz-033) “Trocá-la quando observo sujidade... se for mudar de um paciente pro 

outro...¨ 

(Voz-050) “Quando você está em contato com paciente de precaução de contato, 

quando vai eliminar diurese, mexer no dreno dos pacientes, a pele íntegra...” 

Como já mencionado, segundo instituições nacionais e internacionais, as 

luvas devem ser trocadas de um paciente para outro ou em caso de mudança de 

sítio no mesmo paciente contaminado, limpo ou quando as luvas são 

danificadas25,26,35,68.   

Também o boletim reforça que as luvas servem para a proteção do 

profissional e que devem ser utilizadas quando ele for entrar em contato com 

fluídos corporais como, por exemplo, mensurar diurese e outros8,32. 

A fala abaixo demonstra que os profissionais destacam que o uso de luvas 

também deve ocorrer em situações de precaução de contato, em casos de feridas 

e na manipulação de alguns medicamentos, conforme apresenta-se: 

(Voz-041) “No manuseio com o paciente, se estiver em precaução de contato, 

manuseio direto com o paciente que não seja ferida operatória, manuseio de 

medicamentos.” 

Observa-se, nos depoimentos que se seguiram, que existe uma 

preocupação com o profissional e com a contaminação, expressando 

conhecimentos determinados pelos órgãos competentes. Como referendado 

acima, a proteção do profissional e prevenção contra a infecção cruzada é uma 

preocupação constante dos órgãos competentes pela saúde no Brasil e no 

mundo31,47,50.  

Ao serem questionados sobre a utilização das luvas estéreis, 63% 

responderam que são para procedimentos que necessitam de técnica estéril, 15% 

para evitar contaminação e/ou infecção, 8% responderam para proteção do 

paciente, 4% para proteção do profissional, 2% para procedimentos com 

antissepsia e manipulação com medicamentos especiais, 2% para manipulação 

com quimioterápico, 2% para procedimentos semi-intensivos e 2% não souberam 

responder. 
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(Voz-022) “...estéreis, quando você vai fazer um curativo para não contaminar. Evita 

contaminação.”  

Diversos autores e documentos enfatizam que as luvas estéreis devem ser 

utilizadas para procedimentos estéreis como punção profunda, aspiração 

traqueal, procedimentos cirúrgicos, curativos, cateterismo vesical e outros 32,67,68. 

Assim, o profissional deve conhecer o que é um procedimento estéril. 

Verifica-se, nos depoimentos abaixo, que o profissional tem conhecimento 

acerca da utilização de luvas estéreis, as quais quando utilizadas servem tanto 

para a proteção de campo estéril quanto para a proteção do profissional, 

demonstrando entendimento acerca da barreira biológica, conforme preconizado 

por órgãos competentes32.  

(Voz 018, 019, 020) ¨...estéreis, serve para proteção do paciente e sua.” 

(Voz 048) “Pra procedimentos mais específicos como procedimentos invasivos, semi-

invasivos, não sei mais o termo, tem um que a gente também usa num curativo 

cirúrgico, é onde você quer manter um campo mais estéril possível.” 

(Voz 021) “...procedimentos que seja estéril, no caso curativo, punção, punção de 

acesso profundo, que necessite de ser realmente estéril.” 

Na Voz 048 supracitada, observa-se a pouca clareza quanto ao uso e a 

escolha adequada de luvas. Ao referir o uso durante procedimentos invasivos e 

curativos, o profissional está coerente com o que é preconizado pelos órgãos 

competentes. Porém quando aborda procedimentos semi-invasivos, ele não deixa 

claro o tipo de procedimento ao qual está se referindo. A Voz 021 apresenta 

coerência quando se pensa em uso de luvas estéreis8,32,68.  

São expressivas as falas que dizem que as luvas estéreis são utilizadas 

para procedimentos com técnica estéril e para evitar a contaminação. Assim, os 

profissionais demonstram conhecimento acerca da utilização das luvas estéreis, 

já que autores reiteram que as luvas estéreis são barreira na transmissão de 

microrganismos5,49. Os conceitos de antissepsia e esterilização merecem ser 

revistos, pois ainda há profissionais com dificuldades em distinguir o que é 

antissepsia e assepsia, tal como se verifica a seguir.  
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(Voz-008) “...procedimentos que exijam antissepsia.” 

No que tange ao momento em que deve ser usada e/ou trocada às luvas 

estéreis: 64% mencionaram que devem ser utilizadas em casos de procedimentos 

estéreis, 17% dizem que devem ser trocadas em situação que caracterize 

contaminação ou quando há a quebra da cadeia de esterilização, 16% enfatizam 

que devem ser trocadas quando há mudança de procedimentos, 3% referem que 

devem ser trocadas quando as luvas estão danificadas. Os profissionais 

demonstram conhecimento acerca do uso de luvas estéreis e a sua troca. 

As luvas devem ser trocadas sempre que o profissional entrar em contato 

com outro paciente, na mudança de sítio corporal para outro limpo, ou quando 

estão danificadas32,68.  

(Voz-027) “Quando se precisa de uma técnica asséptica e após o procedimento ela 

deve ser jogada fora e se for fazer outro procedimento deve-se colocar outra luva.” 

(Voz-007) “... quando o procedimento requer que seja estéril e deve ser trocada toda 

vez que quebra essa cadeia de esterilização. Se você de repente contaminou você 

vai ter que trocar.” 

(Voz-015) “A luva estéril para fazer curativos estéreis, cateterismos vesicais, 

procedimentos considerados estéreis... Se você contaminar, no toque, na hora de 

vestir, calçar; se contaminar é um problema, se você contamina o meio externo com 

objeto, encosta em algum lugar, quando sentir umidade ou suspeita que esteja furada 

ou, enfim, violada de alguma maneira. E trocada a cada procedimento, descartada.” 

Nesta subcategoria, percebe-se que o conhecimento teórico está em 

convergência com recomendações dos autores e órgãos competentes.  

Na subcategoria Conhecimento acerca das luvas estéril e/ou de 

procedimento utilizadas durante o cuidado, muitos foram os itens destacados 

pelos profissionais. As menções demonstraram grande preocupação com a 

qualidade do material, proteção do profissional e prevenção de contaminação, 

mas uma baixa frequência para proteção do paciente ao se proceder ao cuidado. 

Cabe, portanto, maior ênfase no produto final do processo de trabalho. 
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Observou-se que 33% das menções apontaram que as luvas de 

procedimentos são de baixa qualidade para o cuidado, apresentando fragilidade 

no manuseio e excesso de talco. Esta situação favorece ao aumento do número 

de luvas utilizadas durante um procedimento.  

Entre os participantes, 11% fizeram menções à proteção do profissional 

durante o cuidado; 10% fizeram referência a evitar contaminação; 10% 

destacaram às agressões à pele, como prurido e alergias, que as luvas acarretam 

durante e após o cuidado. Ainda, 7% das menções foram relacionadas ao 

tamanho inadequado e indisponibilidade do material para se realizar o cuidado. 

Em contra ponto, 7% disseram que as luvas são de boa qualidade.  

Verificou-se que 7% de menções relacionadas à proteção do paciente e 6% 

às inadequações de uso de luvas. 

Quanto à qualidade, a ANVISA, por meio da RDC nº 055, regulamenta e 

determina normas de confecção das luvas cirúrgicas e de procedimentos para 

que a qualidade atenda às especificações e requisitos mínimos para finalidade 

que se propõe para o cuidado do paciente. A vigilância sanitária é o órgão que 

tem a finalidade de garantir a segurança do produto e sua eficácia32,36.  

Entretanto, observa-se que nas falas dos profissionais a realidade é bem 

diferenciada e, em alguns momentos, o material das luvas não confere segurança 

ao profissional ao paciente como preconizado pela legislação. Segundo os 

sujeitos, as luvas rasgam e apresentam fragilidades, podendo, portanto, 

comprometer a segurança do paciente e do profissional. 

Autores reportam que, a partir da década de 1980, com aumento da 

produção de luvas, após HIV, e fomentos para o uso nas precauções padrão, as 

luvas caíram de qualidade, diminuindo a resistência e apresentando excesso de 

talco48. Isto compromete a saúde do trabalhador, pois, sabe-se que o excesso de 

proteínas residuais aumenta a probabilidade de alergias.  

Ainda dentro das especificações às recomendações da ANVISA quanto à 

qualidade e conforto para facilitar seu uso, verificou-se que os entrevistados 

mencionam a inadequação de tamanho, que também interfere em seu uso21.   

(Voz-022) “É importante a luva, só que às vezes,  aqui no setor, você não encontra o 

tamanho certo de luva.” 
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Vale ressaltar que a preocupação com a qualidade do material foi 

constante em todas as menções que emergiram ao longo do estudo. 

Verificou-se, nesta categoria, que os profissionais se preocupam com este 

item, entretanto, a segurança do paciente não foi plenamente contemplada. 

Referente à segurança do profissional e do paciente, reporta-se o conceito de 

vida que diz respeito ao direito à dignidade da pessoa humana, o direito à 

integridade físico-corporal, o direito à integridade moral e o direito a existência47. 

Assim, o profissional tem o direito a ter boas condições de trabalho para ter vida e 

o paciente tem direito a uma boa qualidade da assistência e segurança nas 

instituições de saúde, também para ter vida. Além disso, os profissionais de 

saúde devem ter em mente que as luvas protegem o paciente da microbiotas das 

mãos do profissional e protege o profissional da matéria orgânica potencialmente 

contaminada do paciente22. 

As vozes abaixo apresentam os problemas encontrados nas luvas no 

cotidiano do profissional de enfermagem. 

(Voz-037) “Algumas luvas de procedimento são muito ruim, rasgam fácil, 

comprometendo, até colocando a gente (profissional) em risco, as estéreis não são 

de bom padrão.” 

(Voz-058) “...é o pó que fica nas mãos pelo ressecamento que a luva traz.”  

A fala abaixo demonstra que, às vezes, o profissional não utiliza a luva 

adequada para determinados procedimentos, comprometendo a segurança do 

paciente.  

(Voz-009) “As pessoas tem um bom conhecimento acerca da utilização das luvas e 

utilizam nos momentos certos, eu e minha equipe. Às vezes peca no momento da 

aspiração de traqueostomia, na aspiração de tubo, vias aéreas e boca. A dúvida é 

qual tipo de luva usar, entendeu? Então, às vezes, o pessoal aspira tubo com luva 

não estéril, usando luva de procedimento.”  

Percebe-se, então, a necessidade de educação, pois nas falas acima, vê-

se as inadequações de uso e a possibilidade de disseminação de infecção 

também para o ambiente. Não há vida sem a inserção no espaço, assim, deve-se 
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ter noção de território, de territorialidade, o espaço dimensional e o espaço 

relacional com as pessoas, com os objetos e o simbolismo do espaço e toda a 

espécie de aspectos daí decorrentes69. 

Florence Nightingale, em seu livro Notas para Enfermagem, faz referência 

ao cuidado com o ambiente e a importância da limpeza, além dos cuidados com 

superfícies limpas para não propagar doenças. A teoria de Nightingale torna-se 

extremamente atual, pois esse cuidado também norteia as precauções padrão e 

de contato.  

A qualidade e a integridade da luva estão envolvidas com o ambiente e sua 

necessidade de seguridade, visto que sua fragilidade muitas vezes compromete a 

qualidade da assistência prestada e a segurança do profissional e/ou 

paciente50,51. 

Ao serem questionados acerca do conhecimento sobre os tipos de luvas, 

nota-se uma dificuldade em distinguir o tipo e o material usado na fabricação. 

Segue as frequências encontradas ao elencarem os tipos de luvas: 37% 

mencionam luvas estéreis, 35% referem luvas de procedimentos, 8% falam das 

luvas de silicone, 6% de látex, 4% de luva patológica, 3% de vinil, 3% de plástica, 

2% de higiene, 2% não responderam acerca dos tipos de luvas.  

(Voz-006) “Estéreis de látex, procedimentos de látex e silicone, a tem a patológica.” 

A Voz 004, abaixo, conhece apenas as de procedimento e as estéreis, 

desconhecendo as outras luvas que podem ser utilizadas em ambiente de saúde. 

(Voz-004) “Estéreis, de procedimentos e outra não me lembro o nome, porque eu vim 

conhecer aqui neste hospital, porque no outro hospital não tem.” 

Os autores alertam a necessidade de se avaliar a atividade a ser 

desenvolvida para a escolha e tipo apropriado para o procedimento, inclusive se 

há riscos de alergia tanto para o paciente quanto para o profissional6,21. Nesta 

prerrogativa faz-se necessário o conhecimento do tipo e do material da luva para 

uma escolha eficiente8. 

A RDC nº 55, no seu Art. 12, faz referência aos materiais que são utilizados 

para confecção de luvas cirúrgicas e de procedimentos não cirúrgicos, quais 
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sejam: borracha natural, borracha sintética, de misturas de borracha natural e 

sintética e de policloreto de vinila e estas devem atender às normatizações 

nacionais e internacionais e  as boas práticas e de controle23. 

Durante a pesquisa foi levantado o conhecimento que o profissional possui 

para escolher as luvas específicas para determinado procedimento. A escolha da 

luva para o procedimento baseia-se em: 38% disseram do conhecimento próprio, 

entendido aqui  como formação formal e conhecimento adquirido durante as suas 

atividades laborais; 27% mencionaram que escolhem as luvas pautando-se em 

conhecimento próprio e nos itens indicados no POP; 13% referiram sua escolha 

apenas pelo POP; 11% utilizam o conhecimento próprio, POP e orientação da 

enfermeira; 7% referiram que seguem orientação da enfermeira; 4% 

conhecimento próprio e orientação da enfermeira.  

Quanto aos POP do hospital, cenário desta pesquisa, não há específico 

para o EPI luvas, estas estão inseridas em outros POP para procedimentos que 

requeiram luvas tanto estéreis quanto de procedimentos. No que tange à escolha 

há que se conhecer o procedimento que irá executar e fazer a escolha adequada. 

Nesse sentido, observa-se que há uma tendência a seguir o conhecimento 

próprio, mas também, atentam para as normas pré-estabelecidos pela instituição, 

conforme verifica-se nas falas abaixo.  

(Voz-015) “O POP, e eu acho que o conhecimento próprio, são fatores que mais 

orientam sim, porque o enfermeiro nem sempre está ao lado do profissional na hora 

que ele vai utilizar ou não a luva.” 

(Voz-003) “Acho que é experiência própria, né?, porque eu nunca me lembro de ter 

recebido um curso, um treinamento para usar luvas.” 

A voz abaixo enfatiza a importância do conteúdo na formação do 

profissional, inclusive mencionando que “enfermagem e luva é uma casamento” 

isto é, são inseparáveis. 

(Voz-058) “Orientação do curso mesmo. É tão enfatizado o uso da luva pra evitar a 

contaminação, que aquilo já ali fica. Você se forma com aquilo na cabeça. 

Enfermagem e Luva é um casamento, não, é?” 
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Como afirmado por alguns autores, é de suma importância uma boa 

avaliação do procedimento para a escolha correta do tipo de luva e material 

dela5,8,21. Quanto ao discurso dos profissionais, estes demonstram conhecimento 

no tocante à escolha, porém quando se associam as categorias já citadas 

anteriormente, observa-se, na prática, que existem inadequações que merecem 

ser atualizadas, como exemplificadas nas vozes 003 e 015.  

Como apresentado na grande categoria intitulada Conhecimento geral 

acerca do uso de luvas, observa-se que os profissionais de enfermagem tem a 

formação formal e a maioria faz essa referência, entretanto, sabe-se que para 

uma assistência de qualidade se faz necessária capacitação dos profissionais 

periodicamente, reforçando as diversas técnicas de enfermagem. A educação 

continuada pode ser feita de várias formas e utilizando-se de diversas TE. O 

imprescindível é que tal educação seja feita periodicamente e que sejam 

abordados assuntos que parecem ser tão comuns na formação do profissional de 

enfermagem como é o caso da adesão e adequação do uso de luvas.  

O que se observou nesta pesquisa sobre o conhecimento dos profissionais, 

é que os mesmos demonstram conhecimento, mas observam-se algumas 

distorções nas informações referentes ao uso de luvas de procedimentos e as 

estéreis, aspectos relacionados à técnica de higienização das mãos, técnica de 

calçar e retirar luvas estéreis, conceitos de precaução de contato, cuidados com o 

ambiente, tipos de luvas, segurança do paciente. Estes itens devem ser discutidos 

em TE visando à adesão e adequação do uso de luvas. 

4.2.2 A utilização das luvas na prática de enfermagem e suas implicações 

Abaixo se apresenta o Quadro 2 com as subcategorias e os temas da 

categoria intitulada “A utilização das luvas na prática de enfermagem e suas 

implicações”. . 
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Quadro 2. Subcategorias e frequência de respectivos temas que compuseram a 
categoria de análise “A utilização de luvas na prática de enfermagem e suas 
implicações”. Niterói, RJ, 2014 

Categoria 2- A utilização das luvas na prática de enfermagem e suas 
implicações F % 

Subcategoria Temas que emergiram 

2.1 Utilização da técnica 
para calçar as luvas 

Confirmam a utilização da técnica  45 100 

Não confirmam a utilização da técnica     
Total 45 100 

2.2 Utilização de algum 
preparo para calçar as 

luvas 

Mencionam a utilização de preparo 37 82 
Não mencionam a utilização de preparo 8 18 

Total 45 100 

2.3 No ambiente 
considerado unidade do 

paciente, como e quando 
pode ser utilizada e /ou 

trocada as luvas 

Contato com o paciente na unidade 21 30 

Realizar procedimentos (banho, medicação, 
glicemia capilar) 20 28 

Manipular a unidade do paciente 16 23 
Precaução de contato 8 11 

Troca de paciente para outro 3 6 
Mudança de procedimento 2 2 

Total 70 100 
2.4 Encaminhamento 

das luvas de 
procedimentos ou 

estéreis não utilizadas 
na unidade do paciente 

no momento da alta e/ou 
óbito em precaução de 

contato e/ou padrão 

Descartar  45 75 

Estéreis não sendo precaução retornam a origem  4 7 
Procedimentos: precaução de contato, desprezo  4 7 

Procedimento: dentro da caixa retorna a origem 3 5 
Sem precaução de contato: fora da caixa despreza 2 3 

Estéreis - precaução de contato  2 3 
Total 

60 100 

2.5 Observação de 
falhas no uso de luvas 

Os profissionais registram que observam falhas  42 93 
Os profissionais não observam falhas  3 7 

Total 45 100 

2.6 Em que momento 
foram observadas falhas 

na utilização de luvas 

Uso da luva indevido para procedimento 30 42 

Qualidade - fragilidade 16 23 
Falha na técnica de calçar luvas 8 11 

Pressa do profissional 5 7 
Profissional que não usa a luva  5 7 

Não responderam  4 6 
Excesso de talco 2 3 

Disponibilidade de tamanho adequado 1 1 
Total 71 100 

2.7 A que atribui as 
falhas na utilização de 

luvas 

Hábito - uso indevido 16 28 
Má qualidade  13 22 

Falta de educação 12 20 

Pressa do profissional 8 13 
Atenção  5 8 

Restrição do uso 2 3 
Falta de planejamento 2 3 

Sobre carga de trabalho 2 3 
Total 60 100 

Continua... 
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...continuação. 

Categoria 2- A utilização das luvas na prática de enfermagem e suas 
implicações F % 

Subcategoria Temas que emergiram 

2.8 Presença ou não de 
dificuldades na utilização 

de luvas 

Há menções de presença de dificuldade na 
utilização de luvas 11 24 

Não há menções de presença de dificuldade na 
utilização de luvas 34 76 
Total 45 100 

2.9 A equipe sabe utilizar 
o EPI luvas 

adequadamente 

Os profissionais afirmam que a equipe sabe 
utilizar o as luvas adequadamente 38 84 
Os profissionais afirmam que a equipe não sabe 
utilizar o as luvas adequadamente 7 16 
Total 45 100 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

Nesta categoria observa-se o profissional em sua vivência prática no que 

diz respeito à utilização das luvas e os possíveis fatores que interfere na adesão e 

adequação ou inadequação do uso de luvas.  

Os participantes ao serem questionados acerca da utilização da técnica 

para calçar luvas, todos responderam que realizam a técnica (100%). Nas Vozes 

abaixo se verifica que os profissionais mencionam que realizam a colocação e a 

retirada das luvas, seja a estéril ou a de procedimento, de acordo com a técnica 

preconizada em fundamentos de enfermagem.  

(Voz-039) “Quando são luvas estéreis.” 

(Voz-021) “Tanto procedimento quanto estéreis. Sendo que as de procedimentos 

mais pra retirar. Porque pra calçar não tem uma técnica exata.” 

As recomendações governamentais e alguns autores fazem referência ao 

calçamento correto das luvas21,48 A TE produzida apresenta a técnica de 

colocação e retirada de luvas para corroborar com o treinamento e o que é 

preconizado pela OMS25,26.  

Ao serem questionados acerca do preparo que realizam antes de calçar 

luvas para qualquer procedimento, 82% procede com a lavagem das mãos, hoje 

denominada higienização das mãos por abranger outras técnicas e, 18% 

responderam que não fazem qualquer preparo, apenas calçam as luvas 

necessárias.  
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(Voz-038) “Normal, mãos secas após higiene das mãos.”  

(Voz-043) “Lavagem das mãos antes e depois.” 

(Voz-044) “Pra passar nas mãos, não.” 

(Voz-045) “Não.” 

Nesta subcategoria foram encontrados 82% de menções que demonstram 

que os profissionais estão atentando para a lavagem das mãos, mas há ainda 

18% deles que aparentam distanciamento entre o que é preconizado 

teoricamente e a prática. A recomendação correta para técnica de calçar as luvas 

exige a higienização das mãos1,32,48,50. Em algumas das falas não se faz menção 

a necessidade deste preparo como verificou-se acima. A recomendação da 

ANVISA refere que se deve realizar a higienização das mãos ou fricção das mãos 

com álcool a 70% antes e após o contato com qualquer paciente, após a remoção 

das luvas e após o contato com sangue ou secreções26.  

Este dado também foi verificado em pesquisa realizada no Reino Unido 

com 15 hospitais em 2011, que revelou que o uso de luvas não estava adequado 

como preconizado pela Who Guidelines, ou seja, as luvas eram usadas sem 

indicação específica para determinados procedimentos, além da taxa de 

higienização das mãos ser muito baixa antes da colocação das mesmas70. 

Phillip Semmelweis no século XIX já chamava a atenção para a 

importância da lavagem das mãos para controle da infecção puerperal. Hoje, 

procedimentos como a lavagem das mãos, técnica correta de calçar as luvas e o 

uso consciente têm sido destacados pelos órgãos reguladores, como aliados no 

combate à infecção hospitalar e adesão às medidas de precaução de contato. 

A higienização das mãos, o uso de luvas e recomendações de práticas 

seguras encontram-se referendadas em protocolos institucionais e em estudos de 

diversos autores20,21,50-52. Destaca-se nesta subcategoria a necessidade de 

reforço nas técnicas de higienização das mãos e calçar luvas. 

Na subcategoria referente ao ambiente considerado unidade do paciente, 

como e quando pode ser utilizada e /ou trocada às luvas: 30% das menções dos 
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profissionais reforçam a necessidade de uso de luvas e trocas ao contato com o 

paciente na unidade, 28% durante a realização de procedimentos, 23% referem 

que usam e/ou trocam as luvas quando manipula a unidade do paciente, 11% 

usam luvas ou trocam em caso de precaução de contato, 6% na mudança de um 

paciente para o outro e 2% quando ocorre a mudança de procedimentos. Abaixo, 

apresentam-se diversas falas que apontam os momentos que os profissionais 

usam luvas e também procedem a sua troca. 

Nesta subcategoria, observa-se uma nítida preocupação do contato com 

paciente e procedimentos pertinentes a ele, mas também demonstra que o 

profissional não considera importante a troca de luvas de um paciente para o 

outro e quando ocorre a mudança de procedimento no mesmo paciente. Essas 

menções revelam o conceito de proteção do profissional bem fixado pela equipe, 

mas um déficit quanto à proteção ao paciente e o ambiente1.  

(Voz-033) “Num simples toque do paciente, pra mim deve ser utilizada a luva.” 

(Voz-050) “Acho que basicamente, quando o paciente está de precaução de contato e 

você tiver que tocar no paciente.” 

Quanto à precaução de contato, revela-se uma baixa frequência de 

menções e esta evidência aponta para necessidade de reforço quanto às medidas 

de precaução e adequações de uso de luvas.  

Coadunando com a voz 033 verificam-se em alguns autores que há 

recomendações para troca desse aparato quando não se sabe se a patologia do 

paciente é infecciosa ou não e é prudente o uso de precauções padrão. Outra 

corrente, em contraposição, determina que haja critério para não fazer o uso 

abusivo e indiscriminado de luvas6,21,51,52. A ANVISA, em suas recomendações, 

alerta para o uso consciente.  

A segurança do profissional em relação ao risco biológico foi considerada 

pelos profissionais, porém com referência ao paciente fica comprometida. Os 

autores quando fazem recomendações demonstram uma grande preocupação 

com o profissional no risco biológico e a transmissibilidade para o paciente e o 

ambiente. 
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A voz 052, abaixo, demonstra inconformidades nos saberes, pois tanto o 

profissional quanto o paciente e o ambiente devem ser igualmente tratados.  

(Voz-052) “Creio que todo momento que você está, tudo que se refira ao paciente, 

nesta unidade, você deve estar de luva. Porque a gente não sabe quem já manuseou, 

ali, a mesinha, a cama, o suporte, Então, é questão para você se proteger e proteger 

o paciente. Eu entendo que é melhor assim. É do paciente, é a mesma luva, você 

usou primeiro no paciente, depois você pode utilizar essa mesma luva na cama, na 

mesinha que vai para o paciente. Porque eu entendo, que o paciente é o mais limpo 

possível. Você tem que chega a ele com a luva sem uso, anterior prévio.” 

Na enfermagem, Florence Nithingale, em sua teoria ambientalista, 

expressa uma grande preocupação com a segurança do paciente e o ambiente 

para promoção da saúde. Faz referência à limpeza, ao cuidado com o mobiliário, 

com a conservação do ambiente e cuidados com as eliminações. A infecção e a 

transmissão de doenças era uma constante em seus discursos31,32. Revela que as 

pessoas deveriam pensar em questões quanto à mudança de comportamentos e 

aquisição de hábitos saudáveis para promoção da saúde. Em suas observações 

para enfermagem referente ao tópico limpeza, destaca-se: “arejamento torna-se 

relativamente inútil se não houver limpeza dentro e fora de casa”.  

Florence faz referência à limpeza e sua atualidade está nesta assertiva, de 

que o ambiente deve ser cuidado para favorecer a recuperação do paciente e não 

contribuir para propagação de infecção. Faz-se inferência a essa questão tão 

óbvia, mas pouco incorporada aos hábitos das pessoas no ambiente hospitalar. 

As precauções de contato convergem à Teoria Ambientalista, uma vez que o 

cuidado com o ambiente, paciente e profissional deve ser uma constante. Então, 

a necessidade neste ponto de reforço da equipe31,32. 

Este descompasso no conhecimento e na prática levam a não realização 

de boas práticas, o que contribui para uma não segurança dos profissionais e dos 

usuários em questão. 

Ao serem questionados como devem proceder com as luvas que se 

encontram no ambiente do paciente quando ocorre alta, óbito ou não serão 

utilizadas pelo paciente, cujas respostas compuseram a subcategoria 

Encaminhamento das luvas de procedimentos ou estéreis não utilizadas na 
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unidade do paciente no momento da alta ou óbito e em caso de precaução padrão 

e de contato, expressaram a opção pelo descarte ou não, dependendo da 

situação.  

(Voz-017) “Se eu não utilizo as de procedimento e elas estão fora da caixa onde se 

encontra elas são desprezadas. E as estéreis tanto dentro do pacote fechado elas 

retornam para a unidade de saída, sala de curativo.” 

(Voz-021) “Se é precaução de contato, a gente é obrigado a descartar essas luvas.” 

(Voz-024) “Creio que a estéril, ela esta embalada, você não tem como jogar 

fora.Agora as de procedimento você joga fora, descarta. E as de precaução de 

contato/padrão todas descartadas.” 

A ANVISA recomenda que as superfícies e o ambiente devem ser 

cuidados, assim como Florence já destacava a necessidade de cuidar de 

materiais contaminados e sua retirada do ambiente como proteção do paciente51. 

Ao levantar se os profissionais em seu cotidiano profissional consideram a 

ocorrência de falhas no uso de luvas, na subcategoria Falhas no uso de luvas, 

93% observaram que há falhas e 7% mencionam que não há.  

Na subcategoria falhas no uso de luvas, denotam-se menções quanto ao 

uso de luva indevida para os procedimentos como curativos, aspiração traqueal e 

outros (42%), a fragilidade do material (23%), falha na técnica de calçar luvas 

(11%), pressa do profissional (7%), profissional que não usa luva (7%), não 

responderam (6%), enfatizam o excesso de talco (3%) e indisponibilidade de 

tamanho (1%).  

(Voz-015) “Há sim, principalmente em virtude da pressa, risco de contaminação 

quando você calçar a luva estéril se você não fizer com calma. O uso de luvas em 

cima de adereços. E a questão de você está trabalhando e não descarta a luva de um 

para o outro. São coisas que a gente observa no dia a dia.” 

(Voz-005) “Alguns curativos que são para ser feitos com luvas estéreis, são feitos 

com luvas de procedimentos.” 
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(Voz-041) “Alguns profissionais não conseguem distinguir, isso é absurdo, né?, luva 

estéril da luva de procedimento, que são coisas gritantes, né? Eu vejo profissional 

mexer ferida operatória com luva de procedimento... desconhece mesmo, entendeu?, 

que existe luva específica pra você mexer no curativo.”  

(Voz-009) “Às vezes peca no momento da aspiração de traqueostomia, na aspiração 

de tubo, vias aéreas e boca. A dúvida é qual tipo de luva usar, entendeu? Então, às 

vezes, o pessoal aspira tubo com luva não estéril, com luva de procedimento. Aspira 

traqueostomia com luvas de procedimento... é essas questões que vejo.” 

(Voz-022) “Às vezes quando está tumultuado aí querem fralda e a gente vê: pega, 

sem tirar a luva. Sabe que é errado, mas acontece.” 

Abaixo, observa-se que as falhas estão relacionadas ao material da luva, o 

que compromete o cuidado e a segurança do profissional e do paciente. 

(Voz-038) “Durante o uso, as luvas rasgam com muita facilidade.” 

O participante a seguir pontua que os profissionais não obedecem alguns 

itens preconizados quanto ao ambiente de utilização de luvas, principalmente se 

as mesmas forem estéreis. 

(Voz-018, 019, 020) “Hoje em dia as pessoas tem mais preocupação na utilização, 

mas tem muita utilização errada. Porque usa, mas pega na maçaneta da porta, né?, 

antes de dar cuidado ao paciente.” 

Assim, verifica-se referência à pressa do profissional contribuindo para a 

contaminação da luva e transmissão de patógenos para o meio, além da 

incompatibilidade entre o uso de adereços e luvas. Evidenciaram-se nestas 

menções os fatores que contribuíram para as inconformidades de uso de luvas e 

adesão às medidas de precaução de contato. 

Quanto às técnicas de enfermagem, observa-se que o conhecimento e a 

utilização das luvas são incipientes, visto que são pontuados fatores como o uso 

indevido de luvas para procedimentos como curativos, punções, aspiração e 

outros. Nas vozes apresentadas, os profissionais pontuam que tem dificuldade da 

escolha correta ao realizarem uma aspiração traqueal. Assim, deve-se promover 



79 

treinamento enfatizando os tipos de luvas para determinados procedimentos 

como curativos, aspiração, higiene do paciente e outros procedimentos. 

Demonstra-se que o conhecimento adquirido nem sempre está presente no 

comportamento do profissional e na sua prática de cuidado prestado. Os autores 

em seus estudos vêm demonstrando que há um baixo número de profissionais 

com conhecimento adequado sobre precauções de contato e, nem sempre, os 

conhecimentos adequados que possuem se traduzem na prática1,10,11,15. 

Destacam-se as inadequações no cotidiano e a necessidade educação 

continuada nas vozes 015, 005, 009, 022, 041. 

Destacam-se as observações de Florence em relação à infecção quando 

escreve que “não podemos esquecer de que em linguagem comum ‘infecção’ é 

uma condição de saúde da qual geralmente as pessoas tem tanto medo que, 

amiúde, fazem em relação a ela, exatamente o que deveriam evitar”. E isto ficou 

demonstrado nas Vozes apresentadas nas subcategorias acima. 

Então, o enfermeiro enquanto líder de equipe necessita de aprimorar sua 

gestão de recursos humanos no que diz respeito aos assuntos relacionados à 

precaução de contato, infecção cruzada, uso de EPI e outros assuntos similares.  

Segundo estudos, a falta de atenção às práticas da gestão de pessoas interfere 

diretamente no alcance dos objetivos organizacionais e prejudica a 

implementação de processos de qualidade. A qualidade resulta de um 

comportamento positivo e é concentrado nos colaboradores. Não se pode 

alcançar um índice de excelência sem as organizações não considerarem que 

gerir pessoas significa estimular o envolvimento e desenvolvimento das 

mesmas71. 

Alguns autores reforçam ser necessário que os profissionais de 

enfermagem desenvolvam ações de saúde com conhecimento, habilidade e 

competência, com o propósito de garantir expectativas positivas aos usuários e 

alcançar a qualidade na assistencial preconizada72. 

Na subcategoria A que se atribuem as falhas, identificou-se que 28% das 

menções para uso indevido de luvas se relacionaram aos hábitos adquiridos pelos 

profissionais no cotidiano da prática; 22% referiram que as falhas ocorrem pela 

má qualidade de luvas, especialmente às de procedimentos; 20% falaram da 
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baixa adesão do conhecimento adquirido na prática profissional de enfermagem 

e; 13 % disseram que as falhas decorrem da pressa com o qual o profissional 

executa as atividades no seu dia a dia no trabalho. 

Apresentam-se outras menções apontando os fatores que levam às falhas 

no uso de luvas, como: 8% referiram os problemas relacionados à atenção do 

profissional durante as suas atividades; outro dado que chama a atenção foi que 

3% mencionaram que as falhas são decorrentes das restrições que ocorrem na 

instituição de saúde no que tange ao déficit de material. Também se registraram a 

falta de planejamento e sobrecarga de trabalho dos profissionais de enfermagem.  

Vê-se uma diversidade de fatores relacionados às falhas em relação ao 

uso de luvas, porém, o que chama a atenção é o hábito como fator determinante 

para uso indevido do EPI, algo possível de ser trabalhado com os profissionais a 

partir da educação continuada, que também é mencionado como fator 

considerável para falhas que ocorrem na utilização de luvas. A Voz abaixo 

destaca o hábito como fator para as possíveis falhas no uso de luvas. 

(Voz-033) “Não sei se é preguiça ou falta de informação. Até porque gente de nível 

superior, entendeu?, fazendo esse tipo de coisa. Embora tenha luva no nosso setor, 

não tem em todo lugar ou falta do hábito entendeu.” 

A qualidade do material que, além de expor o profissional em várias 

situações, corrobora para a falha pela sua fragilidade e inadequações de uso em 

tamanhos incompatíveis com a numeração específica do profissional, levando em 

alguns momentos ao não uso do EPI. Abaixo, observa-se esta afirmativa. 

(Voz-016) “Há má confecção, entendeu? Material de péssima qualidade.” 

A pressa, a falta de atenção e a sobrecarga de trabalho, mesmo em menor 

escala, não deixam de ter seu grau de importância como fatores que ocasionam 

as possíveis falhas no uso de luvas pelos profissionais de enfermagem. Tais itens 

encontram-se ligados a infraestrutura, colaborando para fatores desencadeadores 

de falhas ou facilitam a presença das mesmas. A pressa dos profissionais em 

realizar as suas atividades sem refletir acerca da qualidade do mesmo fica 

registrada na voz abaixo. 
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(Voz-054) “A equipe de enfermagem, é, realmente eles acham que estão ganhando 

tempo, não é por desconhecimento, não é por falta de orientação ou 

desconhecimento. Aí justifica dizendo: ‘ah, mas eu nem vi, eu estava ocupado’. Não 

quer perder tempo.” 

As falas demonstram que o profissional pode ter conhecimento de como 

deve proceder para dar segurança para o paciente e para si próprio no que diz 

respeito ao uso de luvas. Entretanto, o comportamento não coaduna com que 

conhecem geralmente, conforme vozes abaixo. 

(Voz-050) “Falta de educação mesmo, falta de educação continuada, alertando o 

profissional. Porque às vezes eles fazem, assim, naquela de fazer as coisas rápido, 

correndo, é mais prático, entendeu? Eu acho que é falta de educar.” 

(Voz-035) “Falta de atenção, de cuidado na hora de prestar o cuidado. Não é nem 

tanto falta de conhecimento, mas falta de cuidado, falta de atenção.” 

Outro fator pontuado na fala abaixo e que muito chama a atenção é a falta 

de planejamento para as atividades, além da sobrecarga. 

(Voz-006) “Falta de planejamento na hora da assistência. Esqueci de pegar alguma 

coisa, algum material, vira-se e toca em algo que não deveria. Excesso de trabalho. 

Em algumas situações tem que dar conta de um serviço, além de sua capacidade e 

você acaba que está fazendo tudo rápido.” 

As falas pontuadas pelos participantes desta pesquisa sobre os fatores que 

podem levar as falhas no uso de luvas podem significar altos custos para a saúde 

do usuário e, também, para a saúde dos profissionais de enfermagem. Autores 

validam essas assertivas quando ressaltam que se deve pensar sempre em 

nosso produto final e o custo que isso gera, em graus crescentes e em instâncias 

distintas1,7,14.  

Considera-se, então, que não se pode deixar de empreender esforços para 

mudança dessa realidade, em que a educação continuada com uma TE eficaz 

acerca da adesão e adequação do uso de luvas possa colaborar com as 

mudanças necessárias e preconizadas pelos autores e pela política de segurança 

do paciente.  
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Fatores cognitivos aliados ao contexto social determinam comportamentos 

positivos ou negativos. Assim, considera-se fundamental elaborar uma TE que 

possa intervir nesta realidade, na qual conhecimentos, atitudes e práticas possam 

converter-se em condutas e comportamentos aceitáveis que primem pela 

qualidade da assistência de enfermagem15,16. 

As subcategorias apresentadas acima serviram de subsídios para a 

elaboração da TE no intuito de minimizar estas inconformidades detectadas no 

estudo sobre a adesão e adequação do uso de luvas. 

Na subcategoria Há dificuldade de uso, 76% das menções referem que não 

há dificuldade de uso e 24% mencionam que existe dificuldade de uso. Então, 

quanto à dificuldade, a equipe não vê grandes obstáculos. Porém, quando se 

confronta a outra subcategoria, Quanto a falhas no uso de luvas, nos deparamos 

com uma contradição, na qual 93% afirmam que há falhas e, consequentemente, 

há dificuldades na adesão e adequação no uso de luvas, quer seja na utilização 

quanto ao manuseio, quer seja quanto ao material no que concerne à qualidade, 

tamanho, talco.  

Estudos ressaltam que o conhecimento teórico dos profissionais pode não 

reverter em ações práticas, revelando que suas atividades podem ser 

mecanizadas e com pouca reflexão crítica. O conhecimento adquirido, não se 

evidencia plenamente incorporado na prática1,5. Nesta pesquisa também se 

observa que os profissionais detectam alguns erros no cotidiano do cuidado, no 

que diz respeito à utilização de luvas, entretanto, atribuem a este fato a pressa 

durante o trabalho e a não incorporação do conhecimento pela equipe.   

(Voz-052) “Aí você fica naquela questão, o conhecimento não foi incorporado ou a 

falta de compromisso é tão grande, que despreza o conhecimento que tem acerca 

daquele procedimento.” 

(Voz-054) “Pra mim, eu atribuo a falta de interesse das próprias pessoas. Eles não 

acreditam naquilo que veem, eles acham que estão protegidos, e não se preocupam 

com a proteção.” 
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(Voz-050) “Sim. Mas acredito que as pessoas vão levando, não sei se a pressa ou se 

não se importa mesmo, qual a importância de saber utilizar no momento certo, a de 

procedimento e estéril.” 

Algo preocupante é o fato dos profissionais verem as falhas acontecendo 

no cotidiano profissional e não se importarem com o fato, como destacado nas 

vozes abaixo. 

(Voz-049) “Às vezes eu vejo essa troca, troca a estéril pela de procedimento.” 

(Voz-018, 019, 020) “Mas aí eu vou ver alguém segurando a maçaneta. Eu vou dizer 

que não.” 

O exposto está em consonância com o referencial de Florence quando 

menciona que a verdadeira enfermagem ignora a infecção, exceto para preveni-

la. A limpeza, o ar puro vindo de janelas abertas e uma assistência contínua ao 

enfermo constituem a única defesa que a verdadeira enfermeira pede e da qual 

necessita. A assistência criteriosa e humana ao doente é a melhor salvaguarda 

contra infecção51.  

Diante das considerações de Florence em sua teoria e o que foi verificado 

nas categorias e subcategorias, torna-se preponderante a educação continuada 

com os profissionais de enfermagem a partir de uma TE que aponte e ressalte os 

principais pontos e fatores que interferem na adesão e adequação do uso de 

luvas no cuidado de enfermagem, além de reforçar conteúdos imprescindíveis 

acerca do tema. Esta tecnologia educacional deve valorizar as precauções de 

contato, a ambiência e o uso consciente de luvas como preconizado pela 

literatura. 

O comportamento dos profissionais encontra-se, em muitos momentos, em 

inconformidades na tomada de decisão, pois, no cotidiano há um desequilíbrio 

entre o que se tem de conhecimento (o que se sabe), atitudes (o que se acha) e 

as práticas (o que se faz) referentes ao objeto de saúde.  

O conhecimento, como já citado, é a informação processada e constituída 

em ações incorporadas. Pode-se afirmar que a informação se transforma em 

conhecimento quando há uma integração humana capaz de absorvê-la e 
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relacioná-la com outros conhecimentos, processando a internalização, 

transformando-a em parte de um sistema de crenças do próprio indivíduo. Então, 

o conhecimento é a informação associada ao potencial das pessoas, habilidades, 

competências, ideias, intuições, compromissos e motivações16,73.  

A atitude está fundamentada nas emoções dos indivíduos, seus 

sentimentos, suas crenças, opiniões e predisposições, ou seja, no comportamento 

e nas influências sociais exercidas sobre os indivíduos16,73.   

A prática consiste na tomada de decisão para executar uma ação. Assim, 

observou-se nos dados da pesquisa que os profissionais apresentam práticas 

positivas e negativas referentes à adesão e adequação de luvas na assistência de 

enfermagem. 

4.2.3 Avaliação do material das luvas 

Esta categoria destaca especificamente a avaliação do profissional de 

enfermagem acerca do material utilizado nas luvas. 

Quadro 3. Subcategorias e frequência de respectivos temas que compuseram a 
categoria de análise “Avaliação do material das luvas”. Niterói, RJ, 2014 

Categoria 3 - Avaliação do material das luvas 
F % 

Subcategoria Temas que emergiram 

3.1 Saber sobre quais os 
materiais utilizados na 
elaboração das luvas  

Látex 35 55 

Silicone 10 16 

Não conheço 6 9 

Vinil 4 6 

Talco 3 5 

Borracha 2 3 

Plástica 2 3 

Polietileno 1 1,5 

Gel 1 1,5 

Total 64 100 

3.2 A quantidade de luvas 
atende a demanda 

Afirmam que a quantidade atende a demanda 37 82 

Afirmam que a quantidade não atende a demanda 8 18 

Total 45 100 

3.3 Qualidade do material 
atende as necessidades  

Afirmam que a qualidade atende as necessidades 17 38 

Afirmam que a qualidade não atende as 
necessidades 28 62 

Total 45 100 

3.4 Avaliação do material 
das luvas pelo profissional 

de enfermagem 

Os profissionais fazem a avaliação  17 38 

Os profissionais não fazem a avaliação 28 62 

Total 45 100 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014 
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Ao serem questionados acerca do material utilizado para a elaboração das 

luvas, 55% menções destacam que são elaboradas com látex, 16% com silicone, 

9% das menções registram que os profissionais desconhecem, 6% das menções 

destacam que são confeccionadas com vinil, 5% com talco, 3% com borracha 

plástica; 1,5% de polietileno e; 1,5% com gel. 

Estudos denotam que o desconhecimento acerca da elaboração desses 

materiais também está evidenciado em outras categorias funcionais. Esta 

informação torna-se relevante quando se tem profissionais alérgicos e há 

necessidade de fazer pedidos especiais para eles. O desconhecimento, em 

alguns casos, torna-se um fator limitante para desenvolvimento de algumas 

atividades laborais pelos profissionais54. Falas abaixo exemplificam esse fato. 

(Voz-032) “Não, não sei.” 

(Voz-016) “Sei que é talco, um talco especial, mas eu não sei que tipo de talco é 

esse.” 

(Voz-025, 026) “Látex, polietileno, borracha.” 

(Voz-007) “Látex, gel são de procedimentos também, mas é um material meio 

branquinho. Acho que é de gel, não sei.” 

Cabe ressaltar que as recomendadas do Instituto Nacional de Metrologia, 

Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e ANVISA para uso de luvas em instituições de 

saúde e no cuidado com o paciente são as fabricadas à base de látex. Isto 

decorre pela maior efetividade de barreira e custo mais baixo32,37,74.  

Mas ainda existem restrições quanto aos usuários alérgicos, sendo as 

sintéticas recomendadas nestes casos, para os quais o uso de material com baixa 

protepina de látex, luvas sintéticas e ausência de talco é o que se recomenda. 

Os órgãos supramencionados também controlam a qualidade e eficácia na 

confecção, quantitativo de látex, talco e conformidades.   

Quando questionados acerca do quantitativo de luvas liberado para a 

prática de enfermagem, cujas respostas compuseram a subcategoria A 

quantidade atende a demanda, 82% das menções reforçaram que sim e 18% que 
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não. Nas vozes abaixo evidencia-se que há uma satisfatória disponibilidade de 

material, entretanto, não há a disponibilidade dos diversos números de luvas e em 

determinadas situações o uso aumenta consideravelmente.  

(Voz-022) “Porque eu vejo a falta do nº de luva. Aqui, às vezes, fica só com o nº 8 e 

não tem nº7 e nº 7.5.” 

(Voz-039) “Não, não sempre. Quando o paciente está em precaução de contato, usa-

se mais que o de costume e não atende a demanda.” 

Estudo evidencia a necessidade de se disponibilizar e facilitar o acesso de 

luvas, favorecendo, assim, a sua adesão6. Então, torna-se fundamental a 

disponibilidade destes insumos. 

Na subcategoria Quanto à qualidade das luvas, 62% das menções 

demonstram que a qualidade não é favorável, conforme verifica-se a seguir. 

(Voz-032) “A qualidade ruim. A de procedimento mesmo, quando você coloca, não 

tem tamanho para sua mão, rasga. Às vezes, só de pegar no paciente ela fura.” 

(Voz-040) “Ela rasga, às vezes a gente tem que utilizar duas ou três luvas para não 

se contaminar.” 

(Voz-035) “São muito finas, principalmente as de procedimentos, se rompem muito 

rápido. Até durante o procedimento elas se rompem; muito talco, que dão alergia.” 

A regulamentação e determinação quanto à qualidade das luvas para uso 

hospitalar é de competência de instituições governamentais, tais como ANVISA e 

Inmetro. O Programa de Avaliação e Conformidade para luvas cirúrgicas e de 

procedimentos, borracha sintética e misturas de borrachas naturais e sintéticas 

está sob a avaliação da vigilância sanitária e visa atender às especificações de 

conformidades dos padrões técnicos estabelecidos pela RDC nº 55/2011, da 

ANVISA e NR-6, direcionado para saúde e segurança do paciente. A resolução 

estabelece os requisitos mínimos de identidade e qualidade para as luvas 

cirúrgicas e de procedimentos de borracha natural, de mistura de borracha natural 
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e sintética e de policloreto de vinila, tendo como finalidade a segurança e eficácia 

do produto.  

As especificidades devem ser asseguradas  desde a embalagem até os 

testes de qualidade, formato anatômico, tamanhos, ensaios mecânicos e de 

impermeabilidade, talco, esterilidade nas luvas cirúrgicas e, ainda, a avaliação 

para certificação compulsória de qualidade além das especificidades de 

embalagem, lote e prazos de validade. Entretanto, ainda observa-se, no cotidiano, 

uma qualidade duvidosa das luvas, o que pode comprometer o seu uso e a 

qualidade da assistência prestada.  

Quanto ao contato com o paciente deve haver uma segurança do material 

que não comprometa e não favoreça as infecções cruzadas e/ou risco biológico 

para o profissional. Ainda, os órgãos reguladores atestam a eficácia do uso de 

luvas sobrepostas como medida para garantir uma maior segurança, porém, não 

isenta a lavagem das mãos como fundamental. Faz se necessário rever os 

processos de aquisição destes insumos21,52-54. 

Quanto à avaliação do material pelos profissionais de enfermagem, 62% 

dizem não fazer avaliação do material, enquanto 38% dizem fazer. Quanto a esse 

item, as avaliações realizadas pelos profissionais foram especificadas como 

formais e informais e foram diferenciadas pelos entrevistados. 

Destes, 62% de menções revelam não fazer avaliação do material das 

luvas, 29% são enfermeiros e 71% são técnicos de enfermagem, perfazendo um 

total de 100%. 

Dos 38% que referem fazer a avaliação do material das luvas, 18% são 

enfermeiros coordenadores de assistência e mencionam que fazem regularmente 

formalmente; 12% são enfermeiros plantonistas que só fazem avaliação quando 

solicitados e, 70% foram os técnicos e auxiliares de enfermagem que fazem 

avaliação informalmente e notificam aos enfermeiros e/ou coordenadores de 

assistência de forma esporádica.   

Nesta subcategoria observa-se que a participação neste processo de 

avaliação fica restrita aos coordenadores de unidade e que os enfermeiros 

plantonistas não tem ingerência sobre essa avaliação. Pode-se perceber que a 
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maioria da equipe de enfermagem não participa formalmente da avaliação do 

material e não lhe é solicitado para que a faça. 

Entretanto, percebe-se que os técnicos de enfermagem fazem avaliações 

do material de forma informal, sem ser solicitado oficialmente pelo serviço para 

realizarem esta atividade e mencionam que expõem suas opiniões para os 

colegas de trabalho ou ao enfermeiro do setor.  

Nas falas dos enfermeiros nota-se que, no passado, já participaram mais 

ativamente do processo licitatório para aquisição de material como a luva e esta 

participação era formalmente solicitada pela instituição. Entretanto, atualmente, 

observa-se um desinteresse neste processo. As vozes abaixo apresenta o nível 

de participação da equipe na avaliação do material das luvas. 

(Voz-018, 019, 020) “Às vezes quando me solicitam.” 

(Voz-003) “Com parecer e mandar pra chefia eu já fiz algumas vezes. Hoje em dia eu 

não faço mais não.” 

(Voz-046) “As vezes a gente consegue falar ‘essa marca não é boa ’. Tem marca que 

realmente não satisfaz.” 

(Voz-034) “A gente faz avaliação, mas não é a gente que faz, a gente comunica com 

a chefia imediata que faz avaliação. A gente não tem ingerência nisso aí. A gente não 

participa. Já houve época que recebia material pra dar o parecer, mas depois parou.” 

Neste contexto, fica registrada a prerrogativa e a necessidade da 

participação no processo de avaliação do material de toda equipe de 

enfermagem, com vistas à segurança do profissional e do paciente. A avaliação é 

um momento importante para aquisição de material hospital. Então, torna-se 

fundamental que todos participem e registrem a suas contribuições para esse 

processo e que o mesmo não seja unilateral, permitindo a quem está na ponta do 

processo de trabalho, e que vai manipular ativamente esse material, emita o seu 

parecer acerca do assunto55.  

A literatura reforça que líderes de equipe de sucesso devem empreender 

esforços para que, regularmente, suas equipes sejam ouvidas, promovam o 
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desenvolvimento e habilidades da equipe, além de estarem abertos para dividir e 

compartilhar experiências55. 

Então, a partir das categorias, subcategorias e das vozes dos participantes 

apresentadas, foi possível trazer à tona alguns elementos e conteúdos 

imprescindíveis para a elaboração de uma TE, visando à adesão e adequação de 

luvas pelos profissionais de enfermagem. A elaboração será apresentada no 

próximo capítulo.  
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISE DA 2ª ETAPA DA PESQUISA: ELABORAÇÃO DA TECNOLOGIA 

EDUCACIONAL  

5.1 1ª Etapa: Passos para elaboração da tecnologia educacional 

Na elaboração da TE optou-se por um vídeo, tendo os mesmos conteúdos 

dos temas mencionados nas categorias de análise, para favorecer a adequação 

destes profissionais no uso de luvas e nas medidas de precaução de contato. 

As TE raramente são submetidas a um processo de validação12,38. Estudos 

demonstram que a prática de validação de tecnologias merece ser estimulada e 

desenvolvida. Neste sentido, neste trabalho, buscou elaborar e validar a TE junto 

aos profissionais de enfermagem e juízes especialistas, visando contribuir e 

auxiliar para mudança de uma realidade, em que a adequação ao uso de luvas às 

medidas de precaução de contato pode intervir substancialmente no contexto das 

infecções hospitalares. 

Durante o processo de elaboração da TE ficou clara a necessidade dos 

profissionais de enfermagem manifestarem suas opiniões e observações acerca 

do uso de luvas, o que pode favorecer a mudança do comportamento deles no 

que diz respeito ao procedimento. Além disso, preocupou-se em dar voz aos 

participantes e valorizar o seu conhecimento acerca do tema e conhecer os 

possíveis fatores que interferem na adesão e adequação do uso de luvas. Este 

fato contribuiu para elaboração da TE, visto que houve um grande empenho em 

despir-se de ideias preconcebidas/cristalizadas e empreender uma educação que 

valorize o saber do outro, a fala do profissional e as suas necessidades em 

relação à utilização de luvas.  

Assim, a TE foi elaborada a partir do conhecimento prévio dos profissionais 

de enfermagem identificados por vozes nas entrevistas que ocorreu na 1ª etapa 

da pesquisa. 
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A tecnologia elaborada reforça conceitos fundamentais e aborda normas 

previamente determinadas pela OMS, MS, ANVISA e da própria Instituição 

cenário desta pesquisa acerca do uso de luvas.  

Os Quadros 1, 2 e 3 podem, de forma clara, contribuir para a identificação 

de pontos fundamentais acerca do objeto desta pesquisa favorecendo, assim, a 

elaboração da TE, pois, foram as falas dos profissionais que subsidiaram a 

elaboração da mesma. 

Na primeira grande categoria deste trabalho intitulada Conhecimento 

acerca do uso de luvas, foi identificada a preocupação dos profissionais com a 

sua autoproteção, entretanto, não foi tão enfatizada a proteção do paciente e o 

uso de luva com o intuito de evitar a contaminação. Então, identifica-se que a 

preocupação com o profissional não está necessariamente vinculada à segurança 

do paciente, sendo este um fator a ser reforçado na TE. 

Em relação ao saber como e o porquê de se utilizar as luvas estéreis, os 

dados revelam a necessidade de abordar na TE pontos acerca da técnica 

asséptica, reforçar conceitos fundamentais para a precaução de contato e rever 

as técnicas no que diz respeito ao assunto. 

Quanto às considerações sobre o uso e às trocas de luvas de 

procedimentos, os sujeitos demonstram conhecimento em relação às trocas, 

entretanto, observou-se que a precaução de contato é pouco mencionada, o que 

denota que as medidas de precaução devem ser enfatizadas na TE. 

Quanto aos tipos e materiais com os quais são fabricadas as luvas, há uma 

falta de discernimento entre um e outro, além de poucos profissionais 

conhecerem outros materiais além do látex. Considera-se fundamental que os 

profissionais possam diferenciar as luvas e suas matérias-primas até para que 

possam fazer boas escolhas de acordo com as suas necessidades, da técnica e 

do paciente. 

Quanto à escolha das luvas para determinados procedimentos, lançam 

mão de conhecimento próprio, conforme já mencionado e POP. Entretanto, sabe-

se que a abordagem acerca do uso de luvas não está apresentado nos POP de 

forma específica e individual, mas encontra-se diluída nos diversos conteúdos e 

técnicas no documento. É necessário que o profissional conheça os tipos de 
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materiais disponíveis no mercado e devem saber a natureza do procedimento 

para uma escolha acertada das luvas. 

Na segunda grande categoria, A utilização das luvas na prática de 

enfermagem e suas implicações, ficou evidente a necessidade de rever técnicas 

de higienização das mãos e de calçamento de luvas. 

Considera-se importante também que a TE enfatize e apresente a 

necessidade de troca ou não de luvas em determinadas situações seja no 

ambiente ou quando se realiza vários procedimentos em um mesmo paciente. 

O que chama a atenção ao longo da apresentação das categorias é que os 

sujeitos, em sua maioria, já observaram o uso indevido da luva de procedimento e 

as estéreis. Isto demonstra a necessidade da apresentação de conteúdo sobre a 

adequação de uso de luva nas precauções de contato.  

Levantou-se que os profissionais atribuem as falhas ao hábito no uso 

indevido , à má qualidade da luva, à baixa adesão ao conhecimento adquirido, à 

pressa do profissional e falta de atenção, ausência de planejamento, sobrecarga 

de trabalho e, ainda, à restrição de uso de luvas pela instituição de saúde. Nas 

falhas pontuadas pelos profissionais acerca da adesão e adequação do uso de 

luvas, vê-se a não incorporação ou treinamento adequado para manter práticas 

seguras.  

Os profissionais participantes desta pesquisa pontuam que sabem utilizar 

as luvas, entretanto, observaram-se falhas na aplicação prática dos conteúdos 

conhecidos pelos mesmos. Assim, nem sempre o conhecimento teórico se aplica 

à prática profissional, o que demonstra a necessidade de treinamento de forma 

contínua para que esses conhecimentos possam se configurar em ações práticas. 

Na terceira grande categoria intitulada Avaliação do Material das luvas, 

observou-se que há desconhecimento quanto ao material, sendo o látex o de 

maior domínio.  

Em relação à qualidade do material, a maioria diz que a qualidade não 

atende as necessidades e isto pode ser considerado um dos fatores para a não 

adesão ou adequação do uso de luvas. A qualidade pode ser um determinante na 

utilização deste equipamento como EPI e procedimentos realizados, pois está 

diretamente ligada à proteção do profissional e do paciente. 



93 

A partir dessas menções, a TE foi elaborada buscando atender às 

necessidades dos profissionais quanto ao conhecimento técnico científico aliado à 

prática cotidiana. 

Assim, foram levantados os pontos que necessitam ser abordados e que 

contribuem para falhas no processo de trabalho durante a assistência prestada, 

tais como: inadequações ou ausência na lavagem das mãos, técnicas de calçar 

luvas, atenção no cuidado prestado, ambiente, precaução padrão e de contato, 

escolha correta da luva para alguns procedimentos como a aspiração traqueal, 

nas formas fechada e aberta, curativo. Como proceder com relação à utilização 

de luvas em caso de mudança de sítio de um paciente para o outro e no mesmo 

paciente também devem ser reforçados.  

A TE deve destacar os fatores que interferem na adesão e adequação do 

uso de luvas como a falta de atenção, alguns hábitos incorretos que são 

adquiridos pelos profissionais acerca do uso de luvas, a necessidade de 

planejamento na prestação do cuidado, a importância de serem estimulados a 

participarem de estratégias propostas pela educação continuada, além de serem 

valorizadas as opiniões dos profissionais de enfermagem sobre a qualidade dos 

materiais das luvas. 

5.2 2ª Etapa: elaboração da tecnologia educacional  

Então, a partir das considerações realizadas acima, a tecnologia elaborada 

foi nomeada de Tecnologia educacional visando adesão e adequações de 

uso de luvas pelos profissionais de enfermagem na precaução de contato.  

Pontos a serem abordados na TE visando adesão e adequação uso pelos 

profissionais e de enfermagem: 

1-Conceituar IRAS;  

2- Conhecimento acerca da luva e para que serve: onde surgiu – breve histórico; 

3- Higienização das mãos e técnica de calçar luvas; 

4- Luvas de procedimentos – proteção do profissional e paciente, reforço na 

prevenção de infecção hospitalar e cruzada; 

5- Luvas estéreis – proteção do paciente e profissional, manter a prevenção de 

infecção, métodos invasivos, procedimentos que exijam a técnica estéril; 
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6- Atenção no cuidado prestado ao paciente, profissional e ao ambiente. 

Precaução de contato e a segurança do paciente; 

7- A qualidade do material das luvas e a segurança do paciente e do profissional, 

precaução de contato e ambiente; 

8- Escolha: atentar para o procedimento e uso correto;  

10- Adequações de uso: configurar falhas com procedimentos protocolares; 

11- Tipos; 

12- Pontos mutáveis: Hábito, uso inadequado, falta de educação, falta de 

atenção, pressa, falta de planejamento, restrição de uso, sobrecarga de trabalho e 

fragilidade de material;  

13- Papel dos gestores e avaliação do material. 

 

Considera-se importante relatar como ocorreu a elaboração da TE nesta 

pesquisa.  

Para a elaboração da mídia houve necessidade de profissionais 

especialistas no assunto. Assim, obteve-se a colaboração dos profissionais que 

trabalham no Programa intitulado “UFF na produção do conhecimento: um desafio 

na mídia”. Para a elaboração da TE em formato de mídia audiovisual, foram 

necessários 12 encontros com os profissionais. Inicialmente, realizou-se o contato 

prévio com a Direção de Produção do Programa de Extensão e Mídia da UFF e, 

posteriormente, com o design gráfico e técnico de informática de multimídia. 

Foram agendadas várias reuniões no espaço de 30 dias, nas quais se discutiu 

todo o processo de elaboração da mídia. 

Os passos para a elaboração constituíram-se em: Roteiro de mídia a partir 

dos achados nas categorias analisadas e pontos a serem abordados para que 

atendessem ao objetivo da TE proposta; seleção do material como desenhos e 

fotos que atendessem a multimídia (Apêndice 9).  

Também foram gravadas imagens com simulações de situações que 

fizessem inferência na prática e suscitasse a reflexão do público alvo. As imagens 

foram produzidas nas dependências do HUAP com a colaboração de uma 

acadêmica e uma residente de enfermagem para que houvesse maior veracidade 
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das imagens. Teve-se o cuidado de não expor os participantes e comprometer a 

qualidade da mídia proposta.  

Contou-se, nesta fase, com a colaboração da coordenação do setor do 

Centro de Hemodiálise do HUAP, que permitiu a utilização do espaço físico para 

as imagens animadas presentes na TE. Os insumos como as luvas de 

procedimento e estéreis, gorro, máscara, gaze, esparadrapo, sabão líquido, papel 

toalhas foram fornecidos pelos profissionais do Setor de Hemodiálise para a 

elaboração do vídeo. Participou do áudio uma estagiária de jornalismo da própria 

universidade. 

Além do profissional de mídia, editor e cinegrafista, a pesquisadora 

orientou e participou da confecção, seleção e edição das imagens. Assim, os 

espaços utilizados para a elaboração da TE foram: o HUAP e os locais  onde os 

profissionais de mídia realizam as suas atividades. 

Após a elaboração da tecnologia, o material foi apresentado aos juízes 

especialistas e aos profissionais da equipe de enfermagem para procederem à 

avaliação do mesmo. No capítulo que se segue, apresenta-se a avaliação e 

validação da TE. 
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CAPÍTULO VI 

6. 3ª ETAPA DA PESQUISA: VALIDAÇÃO DA TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

6.1 Avaliação dos juízes 

Após a elaboração da TE em formato de mídia audiovisual, foi feita a 

apreciação e avaliação por juízes especialistas por meio de um instrumento com 

uma escala do tipo Likert (Anexo 1) para etapa de validação. Este instrumento de 

avaliação já foi validado e utilizado em outras pesquisas para validação de 

tecnologias. 

Os juízes foram selecionados e seguiram os critérios de inclusão e 

exclusão já exposto na metodologia. O material foi avaliado por 12 juízes, em 

conformidade ao que especifica a literatura especialista no assunto, que 

recomenda a participação de nove a 15 especialistas.  

Os que aceitaram participar da pesquisa receberam um Kit com carta 

convite, TCLE, a tecnologia desenvolvida e o instrumento de avaliação. Em 

alguns momentos, a pesquisadora permaneceu próximo aos juízes para maiores 

esclarecimentos.  

6.2 Perfil dos juízes 

O perfil dos juízes quanto à formação, local de trabalho e o tempo de 

experiência na especialidade exigida nesse estudo encontra-se descrito na 

Tabela 2, conforme disposto abaixo. 

Tabela 2. Perfil dos juízes segundo variáveis selecionadas. Niterói, RJ, 2014 

VARIÁVEIS N=12 

Idade 
 40 a 50 5 

50 a 60 7 
Sexo 

 Feminino 7 
Masculino 5 
Tempo de formação 

 20 a 30 anos 7 
Mais de 30 anos 5 

Continua... 
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...continuação. 

VARIÁVEIS N=12 
Local de trabalho 

 Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 4 
Centro Cirúrgico 3 
Central de Material e Esterilização 3 
Profissionais da mídia 1 
Padronização de compras hospitalares 1 

Tempo no local 
 Até 10 anos 5 

10 a 20 anos 4 
20 a 30 anos 3 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

A formação acadêmica dos juízes: seis possuem especializações em áreas 

médico-cirúrgicas, sendo que um deles com experiência em docência em cursos 

para técnicos de enfermagem e dois com mestrado. Um juiz, responsável pela 

padronização de compras do hospital, possui especialidade em promoção da 

saúde; quatro são especialistas em controle de infecção, entre os quais dois com 

mestrado nesta área e; um educador e técnico em mídia cursando mestrado. 

Então, quanto à formação, quatro juízes são mestres, um cursando o 

mestrado no momento da pesquisa e outros juízes têm especializações.   

O Quadro 4 apresenta a avaliação dos juízes segundo os itens da escala 

Likert, a saber: objetivo, estrutura, apresentação e relevância, obedecendo a 

escala de valoração assim demonstrada, como: Totalmente Adequado (TA), 

Adequado (A), Parcialmente Adequado (PA), Inadequado. A análise desta fase 

ocorreu com a frequência simples do número de vezes em que os especialistas 

optaram pelas diferentes valorações em cada bloco do instrumento, conforme 

descrito na metodologia. 
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6.3 Análise do questionário dos juízes especialistas 

Quadro 4. Análise dos questionários de avaliação respondidos pelos juízes 
especialistas na 3ª etapa da pesquisa. Niterói, RJ, 2014 

VALORAÇÃO              
1- TOTALMENTE ADEQUADO              
2 - ADEQUADO              
3- PARCIALMENTE ADEQUADO              
4 - INADEQUADO              

JUÍZES ESPECIALISTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 - OBJETIVOS - Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir 
com a utilização da TE 

1.1 As informações/conteúdos são ou 
estão coerentes com as necessidades 
cotidianas do público-alvo da TE 

1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

1.2 As informações/conteúdos são 
importantes para a qualidade do 
trabalho do público-alvo da TE 

1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 

1.3 Convida e/ou instiga a mudanças de 
comportamento e atitude 

1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 1 

1.4 Pode circular no meio científico da 
área 

1 2 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 

1.5 Atende aos objetivos de instituições 
que trabalham com o público-alvo da TE 

1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 

2 - ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO – Refere-se a forma de apresentar as 
orientações. Isto inclui sua organização geral, estrutura, estratégia de 
apresentação, coerência e formatação. 
2.1 O manual educativo é apropriado 
para o público-alvo da TE 

1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

2.2 As mensagens estão apresentadas 
de maneira clara e objetiva 

1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 

2.3 As informações apresentadas estão 
cientificamente corretas 

1 3 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1 

2.4 O material está apropriado ao nível 
sociocultural do público-alvo da TE 

1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 

2.5 Há uma sequência lógica de 
conteúdo proposto 

1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1 

2.6 As informações estão bem 
estruturadas em concordância e 
ortografia 

1 3 1 1 1 1 2 1 2 2 2 1 

2.7 O estilo da redação corresponde ao 
nível de conhecimento do público-alvo 

1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 

2.8 As informações da capa, 
contracapa, sumário, agradecimentos 
e/ou apresentação são coerentes 

1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 

2.9 O tamanho do título e dos tópicos 
está adequado 

1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 

2.10 As ilustrações estão expressivas e 
suficientes 

1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

Continua... 
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...continuação. 

VALORAÇÃO              
1- TOTALMENTE ADEQUADO              
2 - ADEQUADO              
3- PARCIALMENTE ADEQUADO              
4 - INADEQUADO              

JUÍZES ESPECIALISTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
2 - ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO – Refere-se a forma de apresentar as 
orientações. Isto inclui sua organização geral, estrutura, estratégia de 
apresentação, coerência e formatação. 
2.11 O material (mídia audiovisual) está 
apropriado 

1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

2.12 O tempo está adequado 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 2 2 
3 - RELEVÂNCIA - Refere-se as características que avalia o grau de significação 
do material educativo apresentado 

3.1 Os temas retratam aspectos-chave 
que devem ser reforçados 

1 3 2 1 1 1 3 1 1 1 2 1 

3.2 O material permite a transferência e 
generalização do aprendizado a 
diferentes contextos (hospitalar e 
domiciliar) 

1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 

3.3 A TE propõe a construção de 
conhecimento  

1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 1 

3.4 O material aborda os assuntos 
necessários para o saber do público-
alvo da TE  

1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 

3.5 Está adequado para ser usado pelo 
profissional público-alvo da TE 

1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 

A análise dos juízes, também chamada de análise de construto, procurou 

verificar a adequação da representação comportamental dos itens. Para participar 

desta análise, os juízes devem ter expertise na área da tecnologia construída, 

pois sua tarefa consiste em ajuizar se os itens avaliados estão se referindo ou não 

ao propósito do instrumento em questão. Uma concordância de pelo menos 70% 

entre os juízes serviu de critério de decisão sobre a pertinência e/ou aceitação do 

item que teoricamente se refere, conforme preconizado na literatura10. 
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Tabela 3. Respostas dos juízes especialistas após a avaliação da tecnologia educativa 
segundo os objetivos, estrutura, apresentação e relevância. Niterói, RJ, 2014 

Itens 
Escores (n=12) 

TA A PA I 

OBJETIVOS     
1.1 8 3 1 0 
1.2 10 1 1 0 
1.3 7 5 0 0 
1.4 6 6 0 0 
1.5 8 4 0 0 

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO     
2.1 10 2 0 0 
2.2 9 2 1 0 
2.3 7 3 2 0 
2.4 9 3 0 0 
2.5 8 3 1 0 
2.6 7 4 1 0 
2.7 8 4 0 0 
2.8 7 5 0 0 
2.9 7 5 0 0 
2.10 9 3 0 0 
2.11 9 3 0 0 
2.12 8 3 1 0 
RELEVÂNCIA     

3.1 8 2 2 0 
3.2 7 5 0 0 
3.3 8 4 0 0 
3.4 9 3 0 0 
3.5 7 5 0 0 

TOTAL 176 78 10 0 
Fonte: Dados da pesquisa, 2014 
TA = Totalmente Adequado; A = Adequado; PA = Parcialmente; A = Adequado; I=Inadequado. 

 
As respostas obtidas são relativas aos três blocos de itens contidos no 

instrumento para avaliar o vídeo pelos juízes especialistas, a saber: objetivos, 

estrutura e apresentação e relevância, de forma que se os doze juízes 

respondessem todos os itens, o primeiro bloco receberia 60 respostas, o segundo 

144 e o terceiro 60. 

Como mostra a Tabela 3, houve uma tendência dos juízes a optarem pelas 

respostas de forma concordante. Ao analisar todos os itens, a maioria das 

respostas ficou entre TA (176) e A (78). Pode-se, por essa avaliação, inferir que 

não houve indicação significativa de discordância, pois dos 22 itens e das quatro 

opções de respostas, não houve resposta para escore I. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-07072008000100013%20/%20tab1
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Bloco 1: Esse bloco (Objetivos) refere-se aos propósitos, metas ou fins a 

serem atingidos com a utilização da TE (mídia audiovisual). Nele, as respostas 

foram as seguintes: 39 para TA, 19 para A e 2 para PA. Portanto, conforme se 

infere, das 60 (100%) opções de respostas, 58 (96,7%) foram para TA e A, não 

sendo verificado índice de discordância entre os juízes. Para este bloco, a TE é 

adequada quanto aos objetivos propostos, visto que o índice de concordância 

entre juízes foi superior ao mínimo de 70% exigido para a validação.  

A TE elaborada e validada deve estar em consonância com seus objetivos 

para promover o treinamento e a reflexão dos profissionais de enfermagem, 

possibilitando, assim, a adequação no uso de luvas e propiciando uma assistência 

de qualidade. As informações devem ser repassadas para que esse propósito 

seja atingido e o conhecimento alcançado. Alguns juízes recomendam que, além 

desta TE ser repassada aos profissionais, deve ser veiculada por monitores no 

HUAP para que os usuários saibam a importância do seu uso e, através do 

empoderamento deste saber, possam também ser o sujeito responsável por sua 

segurança, exercendo sua cidadania e o direito de consumidor de serviço de 

saúde. 

Bloco 2: Esse bloco (Estrutura e Apresentação) refere-se à forma de 

apresentar as orientações. Isto inclui sua organização geral, sua estrutura, 

estratégia de apresentação, coerência e formatação. As respostas foram: 98 para 

TA, 40 para A, 6 para PA e 0 para I. Portanto, das 144 (100%) opções de 

respostas, 138 (95,8%) foram para TA e A, o que torna a TE (Mídia Audiovisual) 

válida quanto a esse bloco. O índice mínimo de 70% exigido para validação foi 

atingido. 

Quanto à estrutura foi solicitado acrescentar áudio na mídia, elemento esse 

que não havia sido inserido no momento da avaliação dos juízes e das respostas 

do questionário.  

Foi solicitado que o título Tecnologia educacional como estratégia para o 

uso adequado de luvas pelos profissionais de enfermagem visando a precaução 

de contato fosse repensado para maior adequação. Após ajustes, a TE foi 

intitulada: Tecnologia educacional visando adesão e adequação de luvas pelos 

profissionais de enfermagem na precaução de contato. 
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Bloco 3: Esse bloco (Relevância) refere-se às características que avaliam 

o grau de significação do material educativo. As respostas foram as seguintes: 39 

para TA, 19 para A, 2 para PA e 0 para I. Desse modo, das 60 (100%) opções de 

respostas, 58 (96,7%) foram para TA e A, o que torna a TE válida para esse bloco 

também. 

Os juízes registraram a necessidade de enfatizar, na TE, pontos referentes 

às recomendações da ANVISA com ilustrações, além de serem acrescidos 

assuntos que abordem o ambiente do paciente. 

Foram considerados validados os itens que obtiveram nas respostas índice 

de concordância entre os juízes maior ou igual a 70%, como é preconizado na 

literatura referente ao assunto12,38. Quanto à relevância, os juízes suscitaram que 

o vídeo promove a reflexão dos profissionais e novas iniciativas devem ser 

incentivadas, visto que a mudança de comportamento requer um tempo para 

ocorrer.  

A análise da representação comportamental dos itens é o nome dado para 

o valor da estatística calculada, que corresponde à média aritmética dos escores 

do item analisado pelos avaliadores (1 é usado quando a avaliação é positiva, 0 

quando não é nem positiva nem negativa e –1 quando a avaliação é negativa). 

Com vistas a essa análise, as opções de respostas 1, 2, 3 e 4 foram 

reagrupadas para 1 e 2 (+1), 3 (0) e 4 (-1), com a resposta de cada juiz podendo 

oscilar de –1 a +1. Quanto mais próxima de +1 maior a concordância entre eles 

de que o item é pertinente (índice de concordância). 

Tabela 4. Índices percentuais de concordância entre os juízes, baseados na avaliação 
de conteúdo. Niterói, RJ. 2014 

Itens (n=12) Percentual 
OBJETIVOS   

1.1  0,92 
1.2  0,92 
1.3  1,00 
1.4  1,00 
1.5  1,00 

ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO   
2.1  1,00 
2.2  0,92 
2.3  0,83 
2.4  1,00 

Continua... 



103 

...continuação. 

Itens (n=12) Percentual 
ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO   

2.5  0,92 
2.6  0,92 
2.7  1,00 
2.8  1,00 
2.9  1,00 
2.10  1,00 
2.11  1,00 
2.12  0,92 
RELEVÂNCIA   

3.1  0,83 
3.2  1,00 
3.3  1,00 
3.4  1,00 
3.5   1,00 

Fonte: Dados da pesquisa, 2014 

 
Para executar esses cálculos procedeu-se a uma recategorização dos 

escores, considerando: concordância, quando o item é avaliado como TA ou A = 

escore 1; indecisão, quando o item é avaliado como PA = escore 0; discordância, 

quando o item é avaliado como I = escore -1. 

Na organização dos dados usaram-se tabelas. Os escores foram descritos 

por medidas estatísticas, utilizando-se frequência simples e média aritmética. Foi 

também calculada a adequação da representação comportamental dos itens. 

A partir das respostas dos juízes foi possível calcular as médias de 

concordância. Seguindo a análise de cada item, em relação a essas médias 

obtidas, a maioria dos itens ficou com médias positivas. 

Foram considerados validados os itens que obtiveram nas respostas 

índices de concordância entre os juízes maior ou igual a 70%, conforme apontado 

na literatura5.  

6.4 Análise do questionário de avaliação respondido pelo público-alvo 

Este grupo foi constituído por profissionais de enfermagem diferentes dos 

profissionais que participaram da primeira etapa desta pesquisa, constituindo-se 

como grupo convergente aos profissionais que participaram da entrevista, os 

quais contribuíram para a elaboração inicial da TE.  
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O número total destes participantes foi de nove, corresponde ao que é 

preconizado em literatura sobre validação de TE. Assim, a seleção dos 

participantes para a validação se deu a partir de profissionais de enfermagem das 

clínicas cirúrgicas que não participaram da 1ª etapa do estudo, conforme já 

mencionado. 

Os participantes receberam um kit contendo o TCLE (Apêndice 4), a TE em 

forma de mídia e um formulário constando de sete blocos: identificação, 

instruções, objetivos, organização, estilo de mídia audiovisual, aparência e 

motivação (Anexo 2). Todos que concordaram em participar assinaram o TCLE.  

Nesta etapa da pesquisa, foram agendados encontros com os profissionais 

da equipe de enfermagem para a visualização da mídia e preenchimento do 

instrumento de avaliação. Neste momento, a pesquisadora permaneceu junto ao 

profissional para qualquer esclarecimento quando necessário. Vale ressaltar que 

as apreciações foram individualizadas com intuito de não haver interferência na 

avaliação da TE. 

Quanto à idade do público-alvo, três tinham entre 20 a 29 anos; quatro 

entre 30 a 39 anos; um participante na faixa de 40 a 49 anos e um entre 50 a 60 

anos. 

A formação do público-alvo constitui-se de sete enfermeiros e dois técnicos 

de enfermagem. Vale ressaltar que, dos sete enfermeiros, apenas três 

encontrava-se exercendo a função de enfermeiro, os demais eram contratados 

como técnicos de enfermagem. Entre os dois técnicos de enfermagem, um tinha 

ensino superior incompleto. 

Após o preenchimento do instrumento de avaliação da TE procedeu-se a 

análise. Abaixo pode ser visualizada a tabela referente à coleta de dados do 

público-alvo.  
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Quadro 5. Análise dos questionários de avaliação do público-alvo. Niterói, RJ, 2014 

ESCALA DE VALORAÇÃO 
1 -TOTALMENTE ADEQUADO 
2 -ADEQUADO 
3- PARCIALMENTE ADEQUADO 
4 – INADEQUADO 

PÚBLICO-ALVO- Equipe de 
Enfermagem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1- OBJETIVOS- Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir 
com a utilização mídia audiovisual 

1.1 Atende aos objetivos do público-
alvo da TE 

1 1 1 1 1 1 1 1 2 

1.2 Ajuda durante o trabalho do 
público-alvo da TE 

1 1 1 1 1 1 1 2 1 

1.3 Está adequado para ser usado 
por qualquer profissional do público-
alvo da TE 

1 1 1 1 2 1 1 2 1 

2- ORGANIZAÇÃO – Refere-se a forma de apresentar as orientações . Isto inclui 
sua organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e 
formatação. 
2.1 A mídia é atraente e indica o 
conteúdo do material 

2 1 2 2 2 2 1 2 2 

2.2 O tamanho do título e do 
conteúdo nos tópicos está adequado 

2 1 1 2 1 2 2 2 2 

2.3 Os tópicos tem sequência  2 1 1 2 1 1 1 2 2 
2.4 Há coerência entre as 
informações da capa, contracapa, 
sumário, agradecimentos e/ou 
apresentação. 

2 1 1 2 1 2 1 2 2 

2.5 O material (mídia audiovisual) 
está apropriado 

2 1 1 1 1 1 1 2 2 

2.6 O tempo está adequado 3 1 2 2 2 1 1 2 2 
2.7 Os temas retratam aspectos 
importantes 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3- ESTILO DA MÍDIA – Refere-se a características linguísticas, compreensão e 
estilo da escrita do material educativo apresentado. 

3.1 A escrita ( mídia) está em estilo 
adequado 

1 1 1 2 1 2 1 2 1 

3.2 O texto é interessante. O tom é 
amigável 

1 1 2 1 1 1 1 2 2 

3.3 O vocabulário é acessível 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3.4 Há associação do tema de cada 
sessão ao texto correspondente 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 

3.5 O texto está claro 1 1 1 1 1 1 1 2 1 

3.6 O estilo da redação corresponde 
ao nível de conhecimento do público 
alvo 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Continua... 
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...continuação. 

ESCALA DE VALORAÇÃO 
1 -TOTALMENTE ADEQUADO 
2 -ADEQUADO 
3- PARCIALMENTE ADEQUADO 
4 – INADEQUADO 

PÚBLICO-ALVO- Equipe de 
Enfermagem 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4- APARÊNCIA- Refere-se  as características que avaliam o grau de significação 
do material educativo apresentado 

4.1 As seções parecem organizadas 1 1 1 2 1 1 1 2 2 
4.2 As ilustrações são simples – 
preferencialmente desenhos 

1 2 1 2 1 1 1 2 2 

4.3 As ilustrações servem para 
complementar os textos 

1 1 1 2 1 1 1 2 2 

4.4 As ilustrações estão expressivas 
e suficientes 

1 1 1 2 1 1 1 2 2 

5- MOTIVAÇÃO - Refere-se a capacidade do material em causar algum impacto, 
motivação e/ou interesse, assim como ao grau de significação do material 
educativo apresentado. 

5.1 O material é apropriado para o 
perfil do público-alvo da TE 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 

5.2 Os conteúdos da TE se 
apresentam de forma lógica 

1 1 1 1 1 1 2 2 2 

5.3 A interação é convidada pelos 
textos. Sugere ações 

2 2 2 2 2 2 1 2 2 

5.4 A TE aborda os assuntos 
necessários para o dia-a-dia do 
público-alvo da TE 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 

5.5 Convida/instiga à mudanças de 
comportamento e atitude 

2 2 2 1 2 1 1 2 1 

5.6 A TE propõe conhecimentos 
para o público-alvo 

2 1 2 1 1 2 1 2 1 

Fonte: Resultados da pesquisa, 2014 

 

As respostas do público-alvo apresentadas nesta tabela são referentes aos 

cinco blocos de itens: Objetivos, Organização, Estilo da mídia, Aparência e 

Motivação sobre a TE (Mídia Audiovisual: adesão e adequação no uso de luvas 

pelos profissionais de enfermagem visando à precaução de contato). 

Esta avaliação obteve 27 respostas no primeiro bloco, 63 respostas no 

segundo, 54 no terceiro, 36 no quarto e 54 no quinto bloco, em um contexto em 

que os nove profissionais respondessem a todos os itens. 

A tabela abaixo apresenta o escore do público-alvo: 
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Tabela 5. Frequência de respostas obtidas na escala Likert para o público-alvo (equipe 
de enfermagem), segundo os objetivos, organização, estilo da mídia, aparência e 
motivação. Niterói, RJ, 2014 

Itens Escores (n=9) 
TA A PA I 

OBJETIVOS 
    

1.1 8 1 0 0 
1.2 8 1 0 0 
1.3 7 2 0 0 
ORGANIZAÇÃO 

    
2.1 2 7 0 0 
2.2 3 6 0 0 
2.3 5 4 0 0 
2.4 4 5 0 0 
2.5 6 3 0 0 
2.6 3 5 1 0 
2.7 9 0 0 0 

ESTILO DA MÍDIA AUDIOVISUAL 
    

3.1 6 3 0 0 
3.2 6 3 0 0 
3.3 9 0 0 0 
3.4 7 2 0 0 
3.5 8 1 0 0 
3.6 7 2 0 0 

APARÊNCIA 
    

4.1 6 3 0 0 
4.2 5 4 0 0 
4.3 6 3 0 0 
4.4 6 3 0 0 
MOTIVAÇÃO 

    
5.1 7 2 0 0 
5.2 6 3 0 0 
5.3 1 8 0 0 
5.4 7 2 0 0 
5.5 4 5 0 0 
5.6 5 4 0 0 

TOTAL 151 82 1 0 
Fonte: Resultados da pesquisa, 2014 
TA = Totalmente Adequado; A = Adequado; PA = Parcialmente Adequado; I = Inadequado 

 

Ao se analisar todos os itens do instrumento, a maioria das respostas ficou 

entre TA (151) e A (82). Diante disso, pode-se inferir que nesse grupo também 

não houve indicação significativa de discordância, pois dos 26 itens e quatro 

opções de respostas, apenas um item obteve escore PA. 

Na Tabela 5, o item do instrumento com maior incidência foi Totalmente 

Adequado (TA) com 151 respostas e 82 respostas para Adequado (A). A partir 
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dessa análise, verificou-se que o índice de concordância dos itens inseridos na 

TE foram relevantes para aprovação da mesma.  

Cabe destacar que do total de 234 respostas, apenas 01 profissional do 

público-alvo avaliou com Parcialmente Adequado (PA) o item referente ao tempo 

do vídeo.  

Foram consideradas válidas as valorações acima de 70% e adequadas as 

que necessitavam de ajustes. 

Os participantes registraram que as informações existentes na TE eram 

pertinentes e necessárias para o treinamento da equipe de enfermagem, o que 

reforça a relevância e contribuição da tecnologia proposta.  

Assim, tanto os juízes quanto o público-alvo tiveram um parecer favorável, 

pois em suas avaliações não foram evidenciadas inadequações, inclusive por 

juízes da CCIH de outras instituições. Os juízes e o público-alvo reforçaram a 

necessidade de divulgação da TE, não só para os profissionais da equipe de 

enfermagem, mas também para o usuário como ferramenta no exercício de sua 

cidadania. 

6.5 4ª Etapa da pesquisa: adequação da tecnologia educacional 

Para atender às adequações aos itens solicitados, foram realizados novos 

agendamentos ao centro de mídia e providenciadas às modificações pertinentes. 

O tempo de vídeo – Este foi reduzido de 15’20’’ para 15’10’’. A solicitação 

foi atendida e o tempo alterado em 10 segundos, com vistas a não se interferir na 

qualidade do conteúdo da mídia. 

O tempo da TE foi ajustado e adequado seguindo as orientações do juiz da 

CCIH, que pontuou a necessidade de enfatizar, na TE, aspectos referentes às 

recomendações da ANVISA com ilustrações relacionadas ao ambiente do 

paciente. 

Quanto à solicitação de inserção do áudio na TE, esta foi devidamente 

contemplada. Desta forma, foram revistas algumas falas no áudio da TE 

referentes à concordância verbal de acordo com a língua portuguesa. Buscou-se 

contemplar todas as solicitações dos juízes especialistas e público-alvo. 



109 

CAPÍTULO VII 

7. CONCLUSÃO 

A IRAS está no topo dos problemas mundiais de saúde e há uma grande 

preocupação da comunidade científica sobre o tema.  

No Brasil, na década de 1980, diversas iniciativas foram tomadas através 

de leis e portarias direcionadas para o controle das infecções. Entretanto, o 

problema das IRAS não foi solucionado em sua totalidade. A implementação das 

CCIH tem como principais pilares a redução das infecções, não apenas no 

ambiente hospitalar, como também a adoção de medidas de controle que envolva 

a atuação dos profissionais de saúde e seu conhecimento, de forma a evitar o 

risco de infecção cruzada para o paciente e o risco ocupacional do profissional da 

área. 

As luvas, como apresentado no estudo, têm um papel fundamental 

enquanto barreira biológica. Desta forma, o conhecimento deste insumo pelo 

profissional de enfermagem e sua aplicação nas atividades desenvolvidas é 

importante para a proteção de todos: paciente, ambiente e profissional. Na 

atualidade, a segurança do paciente e do profissional devem ser prioridades, 

buscando-se qualidade da assistência, através do treinamento e educação 

continuada para a capacitação dos profissionais e a manutenção de boas 

práticas.   

O presente estudo se propôs a elaborar e validar uma TE visando à adesão 

e/ou adequação no uso de luvas nas precauções de contato.  

As categorias que emergiram deste estudo demonstraram que os 

profissionais de enfermagem têm conhecimento considerável acerca do uso de 

luvas, mas apresentam baixa adesão e inconformidades dos conhecimentos 

adquiridos e suas implicações na prática utilizando o EPI luvas. Também 

observou-se que estes profissionais possuem conhecimento restrito sobre os 

diferentes materiais que compõem as luvas nas suas diversas formas. Ficou 

evidenciado, portanto,  que o saber não implica no fazer.  
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A primeira categoria que emergiu na pesquisa, denominada Conhecimento 

geral acerca do uso de luvas, evidenciou que os profissionais possuem 

conhecimento das técnicas de calçar luvas, porém apresentam distorções em 

seus discursos quanto ao conhecimento adquirido e incorporado e sua aplicação 

prática no cotidiano.  

Quando questionados sobre o conhecimento acerca do uso de luvas, de 

forma geral, as respostas evidenciaram uma grande preocupação com a 

autoproteção (45% dos entrevistados) e nas subcategorias relacionadas ao uso 

de luvas de procedimento, por exemplo, as menções sobre risco de infecções 

cruzadas e proteção do paciente atingiram apenas 17% e 4%, respectivamente. 

Fato que reforça a necessidade de treinamento e uso de TE mais eficazes.  

Na segunda categoria, A utilização das luvas na prática de enfermagem e 

suas implicações, foram identificados os fatores que interferem na baixa adesão 

e/ou inadequações no uso de luvas e nas medidas de precaução de contato. 

Nesta etapa do estudo, as falhas e fatores geradores, quase sempre, são 

detectados pelos profissionais e mencionados.  

Quando questionados sobre a utilização de algum preparo para calçar as 

luvas, 18% dos profissionais não fizeram nenhuma menção ao preparo. 

Entretanto, todos deveriam estar cientes da técnica preconizada na qual a 

higienização das mãos, antes e após o uso de luvas, é o recomendado. 

Atendendo ao objetivo específico, foram identificadas e destacadas as 

falhas mais frequentes mencionadas pelos profissionais de enfermagem que 

contribuem para a não adesão ou inadequação ao uso de luvas, tais como: a falta 

de hábito, má qualidade, falta de educação e pressa do profissional. 

Quanto à terceira categoria, denominada Avaliação do material das Luvas, 

chamou atenção as menções referentes à baixa qualidade do material e ao 

conhecimento restrito de outros materiais que não o  látex, que recebeu 55% das 

respostas.  

A busca do conhecimento, tendo em vista o desenvolvimento da saúde e 

especificamente nos cuidados de enfermagem, mostra que é necessário um 

amplo conhecimento dos domínios e das competências, para que o profissional 

possa compreender as situações e saiba convertê-las em ações práticas, neste 
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caso, referente à adesão e adequação ao uso de luvas. Entretanto, a 

incorporação deste saber requer treinamento constante, capacitação e educação 

continuada permanente e tecnologias exitosas. E vale acrescentar que esta 

tecnologia deve valorizar o conhecimento já existente e as necessidades do 

profissional. 

Portanto, este estudo apresenta uma ferramenta em formato de mídia 

audiovisual, com vistas a auxiliar a educação continuada, minimizar o 

descompasso entre o conhecimento e a prática e diminuir os ricos e, assim, 

favorecer para o arrefecimento dos índices de infecção hospitalar e/ou 

colonizações.  

Segundo os itens analisados pelos juízes especialistas, no que tange aos 

objetivos, estrutura e relevância, e pelo público-alvo, com relação aos objetivos, 

organização, estilo da mídia audiovisual, aparência e motivação, a TE foi validada 

com índices superiores a 80%. Assim, atendeu-se ao objetivo específico de 

elaborar e validar uma TE em forma de mídia audiovisual, visando adequação e 

adesão às medidas de precaução de contato, com foco nas luvas, pelos 

profissionais de enfermagem. 

A excelência no cuidar e as boas práticas devem ser metas de todos os 

profissionais da saúde e, nesse desafio, a equipe de enfermagem tem papel 

importante. Assim, o uso adequado de luvas visando às medidas de precaução de 

contato aponta para a segurança do paciente, do profissional, da sociedade e do 

meio ambiente.  

Estudos direcionados para o tema abordado nesta pesquisa deverão ser 

realizados pelos pesquisadores de enfermagem, com o objetivo de implementar e 

implantar novas tecnologias que favoreçam a qualidade do cuidado de 

enfermagem e a segurança dos usuários.  

Finaliza-se este estudo afirmando que as tecnologias não são suficientes 

se não houver estímulos, dos mais diversos tipos, para que sejam utilizadas e 

discutidas, como: reuniões para discussão de assuntos relacionados ao cuidado 

de enfermagem, educação permanente visando elaborar e avaliar o processo de 

cuidado e outros. 
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Através da divulgação pelos meios de comunicação e palestras, os 

colaboradores voluntários da pesquisa terão acesso aos resultados e os setores 

da instituição poderão utilizar a tecnologia elaborada.   

Outrossim, pretende-se veicular a mídia audiovisual elaborada nesta 

pesquisa pelos meios de comunicação das mídias digitais, painéis eletrônicos no 

HUAP e instituições de ensino, como escolas de enfermagem, que se constituem 

núcleos de ensino e divulgação de novas tecnologias.  

Acrescenta-se, ainda, que na utilização de TE para os cuidados de 

enfermagem, o grande problema é a utilização das mesmas. Assim, com a 

elaboração e validação da TE intitulada Tecnologia educacional visando 

adesão e adequações de uso de luvas pelos profissionais de enfermagem 

na precaução de contato, espera-se que a mesma possa ser bem utilizada pelos 

enfermeiros e sua equipe e que ela possa servir como estímulo para que outras 

TE sejam elaboradas, tendo por foco o cuidado de enfermagem.  
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APÊNDICES 

Apêndice 1. Questionário para 1ª etapa do estudo 

1-QUESTIONÁRIO 

 

1.1 –Identificação: 

Nome ou Codinome:  
Idade (anos):                       Sexo: (      ) Feminino      (      ) Masculino 
 

Estado civil:  
 
Grau de Instrução: 

(     ) 1º grau                            (      ) 2º grau                 (      ) 3º grau incompleto  
(     ) 3º grau  completo           (      ) Especialização     (      ) Mestrado 
(     ) Doutorado 

 
Onde estudou? 
 

Vinculo empregatício:                                      
Estatutário                       (     ) Sim          (      ) Não                    
Contrato Temporário       (     ) Sim          (      )Não 

 
Tempo de Serviço: 

(      ) 0 a 5 anos   (    ) 5 a 10 anos     (    )10 a 20 anos (     ) 20 a 30 anos ou mais 
 
Carga horária : 

 
(      ) Diarista estatutário             (      ) Diarista por contrato temporário 
(      ) Plantonista estatutário        (      ) Plantonista por contrato temporário 

 
Tem outro vínculo empregatício? 
 

Quantos ? 
 
Carga horária na mesma função? 

 
Exerce atividades de enfermagem: 
(      ) Gerência                            (      ) Coordenador de Assistência    

(      ) Enfermeiro plantonista       (      ) Técnico de enfermagem   
(      ) Auxiliar de enfermagem 
 
1.2 O conhecimento acerca do uso de luvas:  
 

Você sabe para que servem as luvas? 
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Você sabe para que servem as luvas de procedimentos? E as luvas estéreis? 
 
O que você tem a dizer acerca das luvas utilizadas durante o cuidado prestado? 

 
Quais os tipos de luvas que você conhece? 
 

Sabe quais são os materiais utilizados na confecção das luvas? 
 
Você já observou falhas no uso de luvas? 

 
Em que momento? 
 

A que você atribui? 
 
Você opta pelo material da luva de acordo com o procedimento? 

(      ) Sim                                (     ) Não 
 
A escolha da luva para o procedimento baseia-se em: 

(      ) Conhecimento próprio     (     ) Orientação da enfermeira   
(      ) POP                                 (     ) Aleatória 
 
1.3 Utilização 
 

Utiliza técnica para calçar luvas? 

 
Utiliza algum preparo para calçar luvas? Qual? 
 
Quando você considera que a luva de procedimento deve ser usada e/ou 

trocada? 
 
Em que momento você opta pelo uso da luva estéril e quando deve ser trocada? 

 
Você sabe delimitar o que é unidade do paciente em uma enfermaria? 
 

No ambiente considerado unidade do paciente, como e quando podem ser 
utilizadas as luvas? 
 

Qual encaminhamento das luvas de procedimentos ou estéreis não utilizadas na 
unidade do paciente no momento da alta ou óbito ? E com precaução padrão e de 
contato? 

 
1.4 EPI Luvas: 

 

O quantitativo de luvas atende a demanda?            (      )  Sim             (      ) Não 
 
A qualidade do material atende as necessidades?  (      ) Sim              (      ) Não 
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Você faz avaliação do material?                             (      ) Sim            (      ) Não 
 
Há dificuldade na sua  utilização?                          (      ) SIM            (      ) Não 

 
Qual? 
 

A equipe sabe utilizar este EPI adequadamente? (      ) Sim             (      ) Não 
 
 

 



124 

Apêndice 2. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Equipe de 

Enfermagem (1ª etapa) 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CENTRO DE CIENCIAIS MÉDICAS 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - MESTRADO 

PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 
  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO – Equipe de 

enfermagem 
 

PROJETO DE PESQUISA: LUVAS: TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

FAVORECENDO A ADESÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ÀS 

PRECAUÇÕES DE CONTATO 

Pesquisador Responsável: Mestranda Jovíria Márcia Ferreira de Oliveira 

Padilha Telefone de contato 21-24076008/ cel: 78446801,sob a orientação de 

Selma Petra Chaves Sá, contato 21- 2629-9619.  

Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade 

Federal Fluminense.Telefone: (21) 2629-9414. 

Nome do profissional: _________________________________ 

Idade:_________anos. 

 
O Srº (Srª) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa 

intitulado: LUVAS: TECNOLOGIA EDUCACIONAL FAVORECENDO A ADESÃO 

DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ÀS PRECAUÇÕES DE CONTATO, de 

responsabilidade da pesquisadora Jovíria Márcia Ferreira de Oliveira Padilha, sob 

a orientação da Drª Selma Petra Chave Sá. 

Esta pesquisa tem como objetivo elaborar, validar e avaliar uma 

tecnologia educacional em forma de CD, visando à adesão dos profissionais de 

enfermagem às medidas de precaução, contribuindo, assim, na prevenção de 

infecções hospitalares e seus agravos à saúde. A pesquisa constará de quatro 

etapas, entretanto, o Sr/Sra participará da 1ª etapa, na qual serão coletados 

dados para a elaboração da tecnologia educacional em forma de CD. Espera-se  

com esta pesquisa uma assistência de qualidade e diminuição nos índices de 

infecção hospitalar, atendendo aos preceitos preconizados pelo SUS.  
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Na 1ª etapa da pesquisa: o Sr. (Srª) participará de uma entrevista, 

enquanto profissional da equipe de enfermagem, em que responderá algumas 

informações sobre os itens de: identificação, conhecimentos prévios sobre tipos 

de luvas, procedimentos nos quais são utilizadas, responder sobre os aspectos 

que apontam acerca da necessidade de utilização de luvas e o que dificulta seu 

uso. O material será gravado em MP4 e sua identidade será mantida em sigilo, 

para isso o Sr. (Sra) será identificado com um pseudônimo. O agendamento da 

entrevista será nos plantões diurnos e noturnos, de acordo com a disponibilidade 

de cada plantão 

A pesquisa não trará riscos a sua saúde e não será utilizada para 

qualquer outro objetivo a não ser aqueles já mencionados. A participação é 

voluntária e este consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem 

prejuízo algum. Tendo tomado conhecimento das características de sua 

participação, e caso esteja de acordo, solicito a aposição de sua assinatura na 

parte inferior do presente documento 

 

Eu, _______________________________, RG nº ________________________, 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto 
de pesquisa acima descrito. 
 
 

 
Niterói, _____ de ____________ de __________. 

 

 
_________________________________________ 
Responsável por obter o consentimento 

 
_________________________________________ 
Testemunha 

 
_________________________________________ 
Testemunha 
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Apêndice 3. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Especialista 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CENTRO DE CIENCIAIS MÉDICAS 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - MESTRADO 

PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

  
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 

ESPECIALISTA 
 

PROJETO DE PESQUISA: LUVAS: TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

FAVORECENDO A ADESÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ÀS 

PRECAUÇÕES DE CONTATO 

 Pesquisador Responsável: Mestranda Jovíria Márcia Ferreira de Oliveira 

Padilha, Telefones para contato: 21-24076008 e cel: 21-78446801, sob a 

orientação da Drª Selma Petra Chaves de Sá, contato 21- 2629-9619 e cel: 21-  

Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade 

Federal Fluminense.Telefone: (21)2629-9424. 

Nome do voluntário:__________________________________ 

Idade:_________anos. 
 

O Srº (Srª) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa 

intitulado LUVAS: TECNOLOGIA EDUCACIONAL FAVORECENDO A ADESÃO 

DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ÀS PRECAUÇÕES DE CONTATO  de 

responsabilidade da pesquisadora Jovíria Márcia Ferreira de Oliveira Padilha, sob 

a orientação da Drª Enfª Selma Petra Chave Sá. 

Esta pesquisa tem como objetivo elaborar, validar e avaliar uma tecnologia 

educacional em forma de CD, visando à adesão dos profissionais de enfermagem 

às medidas de precaução, contribuindo, assim, na prevenção de infecções 

hospitalares e seus agravos a saúde. Espera-se  com esta pesquisa uma 

assistência de qualidade e diminuição nos índices de infecção hospitalar, 

atendendo aos preceitos preconizados pelo SUS. O Srº (Srª) participará da 2ª 

etapa da pesquisa: Validação da tecnologia educativa em forma de CD. Para 

esta etapa serão utilizados dois (2) instrumentos de validação da escala Likert. 

Todos os especialistas que concordarem participar da pesquisa assinarão o 
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Termo de Consentimento e receberão por e-mail um Kit com o manual e um 

instrumento para ser preenchido para a avaliação da tecnologia educativa 

elaborada. Este instrumento se divide em 5 blocos: identificação; instruções; 

objetivos; estrutura e apresentação; relevância da tecnologia educacional.  

A pesquisa não trará riscos e não será utilizada para qualquer outro 

objetivo a não ser aqueles já mencionados. A participação é voluntária e este 

consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem prejuízo algum. 

Tendo tomado conhecimento das características de sua participação, e caso 

esteja de acordo, solicito a aposição de sua assinatura na parte inferior do 

presente documento. 

 

Eu, _______________________________, RG nº ________________________, 
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto 
de pesquisa acima descrito. 

 
 
 

Niterói, _____ de ____________ de __________. 
 
 

_________________________________________ 
Responsável por obter o consentimento 
 

_________________________________________ 
Testemunha 
 

_________________________________________ 
Testemunha 
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Apêndice 4. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – Equipe de 

Enfermagem (3ª etapa) 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CENTRO DE CIENCIAIS MÉDICAS 
ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - MESTRADO 

PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 
  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO – Equipe de 

enfermagem 
 

PROJETO DE PESQUISA: LUVAS: TECNOLOGIA EDUCACIONAL 

FAVORECENDO A ADESÃO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ÀS 

PRECAUÇÕES DE CONTATO 

Pesquisador Responsável: Mestranda Jovíria Márcia Ferreira de Oliveira 

Padilha Telefone de contato 21-24076008/ cel: 78446801,sob a orientação de 

Selma Petra Chaves Sá, contato 21- 2629-9619.  

Instituição: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade 

Federal Fluminense.Telefone: (21) 2629-9414. 

Nome do profissional:__________________________________ 

Idade:_________anos. 

 
O Srº (Srª) está sendo convidado a participar do projeto de pesquisa 

intitulado: LUVAS: TECNOLOGIA EDUCACIONAL FAVORECENDO A ADESÃO 

DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ÀS PRECAUÇÕES DE CONTATO, de 

responsabilidade da pesquisadora Jovíria Márcia Ferreira de Oliveira Padilha, sob 

a orientação da Drª  Selma Petra Chave Sá. 

Esta pesquisa tem como objetivo elaborar, validar e avaliar uma tecnologia 

educacional em forma de CD visando à adesão dos profissionais de enfermagem 

às medidas de precaução, contribuindo, assim na prevenção de infecções 

hospitalares e seus agravos à saúde. A pesquisa constará de quatro etapas, 

entretanto, o Sr/Sra participará da 3ª etapa, momento em que será coletado 

dados para a validação da tecnologia educacional em forma de CD, através de 

Escala Likert. Nesta escala, o Sr/Srª estará avaliando uma tecnologia educacional 
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elaborada quanto a sua clareza, conteúdo e pertinência. Espera-se  com esta 

pesquisa uma assistência de qualidade e diminuição nos índices de infecção 

hospitalar, atendendo aos preceitos preconizados pelo SUS.  

Na 3ª etapa da pesquisa: o Srº (Srª) participará preenchendo a escala 

Likert, enquanto profissional da equipe de enfermagem, quando responderá 

algumas informações sobre os itens presentes na escala referentes à: 

identificação, instruções, objetivos, organização, estilo de escrita da tecnologia 

educacional, aparência e motivação. Será entregue em mãos pela pesquisadora 

responsável um KIT com o CD e o formulário da escala para a validação da 

tecnologia educacional. Sua identidade será mantida em sigilo, para isso o Sr 

(Srª) será identificado com um pseudônimo. O pesquisador, após a entrega do 

KIT, estabelecerá um prazo de 10 a 15 dias para receber o material avaliado. 

A pesquisa não trará riscos a sua saúde e não será utilizada para qualquer 

outro objetivo a não ser aqueles já mencionados. A participação é voluntária e 

este consentimento poderá ser retirado a qualquer momento, sem prejuízo algum. 

Tendo tomado conhecimento das características de sua participação, e caso 

esteja de acordo, solicito a aposição de sua assinatura na parte inferior do 

presente documento 

 

Eu, _______________________________, RG nº ________________________, 
declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto 
de pesquisa acima descrito. 

 
 
 

Niterói, _____ de ____________ de __________. 
 
 

_________________________________________ 
Responsável por obter o consentimento 
 

_________________________________________ 
Testemunha 
 

_________________________________________ 
Testemunha 
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Apêndice 5. Solicitação de autorização à direção do HUAP 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CENTRO DE CIENCIAIS MÉDICAS 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - MESTRADO 

PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

 

SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO 

 

Senhor Diretor Geral do Hospital Universitário Antônio Pedro da 

Universidade Federal Fluminense. 

Venho por meio desta solicitar à V.S.ª a autorização para desenvolver, nas 

clínicas médicas e cirúrgicas deste hospital, o projeto de pesquisa intitulado: 

“LUVAS: TECNOLOGIA EDUCACIONAL FAVORECENDO ADESÃO DOS 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ÀS MEDIDAS DE PRECAUÇÃO DE 

CONTATO¨, que dará origem a uma dissertação de mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF)  - Curso de Mestrado 

Profissional em Enfermagem Assistencial - Área de Concentração: Processos de 

cuidar em enfermagem, da linha de pesquisa O cuidado de enfermagem para os 

grupos humanos; turma de 2012 / 2º semestre, que se dará a partir da sua 

autorização pelo CEP: 447297, de 04/10/2013. 

Este projeto tem como objetivo geral propor uma tecnologia educacional 

em forma de CD, visando adesão dos profissionais de enfermagem às medidas 

de precaução de contato, foco em luvas. Objetivos específicos: identificar 

aspectos que interferem na adesão às medidas de precaução de contato na 

utilização das luvas de procedimento e estéreis pela equipe de enfermagem; 

elaborar uma tecnologia educativa visando adesão dos profissionais de 

enfermagem às medidas de precaução de contato, foco luvas; analisar os 

aspectos relevantes para elaboração da tecnologia educativa visando às medidas 

de precaução de contato para utilização das luvas de procedimentos e estéreis.  
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Em linhas gerais, esta pesquisa destaca a tecnologia educacional em 

forma de CD como uma estratégia de cuidado que favorece adesão de 

profissionais de enfermagem às medidas de precaução de contato, otimizando a 

qualidade da assistência prestada ao usuário, minimizando custos hospitalares, 

reduzindo taxas de infecção hospitalar e/ou colonizações hospitalares, 

contribuindo com metas da OMS e SUS.   

A pesquisa terá como sujeitos profissionais de enfermagem lotados nas 

clínicas médicas e cirúrgicas, funcionários públicos estatutários e/ou contratados.  

Certa de contar com o apoio de V.Sª, coloco-me a disposição para 

esclarecimentos que forem necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

Jovíria Márcia Ferreira de Oliveira Padilha 

Enfermeira/Mestranda do MPEA 

 

Orientadora – Prof. Dra. Selma Petra Chaves de Sá 
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Apêndice 6. Solicitação de autorização à gerente de enfermagem em 

cirúrgica geral e especializada do HUAP 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

CENTRO DE CIENCIAIS MÉDICAS 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA AFONSO COSTA 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - MESTRADO 

PROFISSIONAL EM ENFERMAGEM ASSISTENCIAL 

 

SOLICITAÇÃO  

Para à Gerente de Enfermagem em Cirúrgica Geral e Especializada 

(GECGE) do Hospital Universitário Antônio Pedro 

Venho por meio desta solicitar à V.S.ª a autorização para desenvolver ,nas 

clínicas médicas e cirúrgicas deste hospital, o projeto de pesquisa intitulado: 

“LUVAS: TECNOLOGIA EDUCACIONAL FAVORECENDO ADESÃO DOS 

PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ÀS MEDIDAS DE PRECAUÇÃO DE 

CONTATO¨, que dará origem a uma dissertação de mestrado do Programa de 

Pós-Graduação em Enfermagem da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF)  - Curso de Mestrado 

Profissional em Enfermagem Assistencial - Área de Concentração: Processos de 

cuidar em enfermagem, da linha de pesquisa O cuidado de enfermagem para os 

grupos humanos; turma de 2012 / 2º semestre, que se dará a partir da sua 

autorização pelo CEP: nº 447297, de 04/10/2013. 

Este projeto tem como objetivo geral propor uma tecnologia educacional 

em forma de CD, visando adesão dos profissionais de enfermagem às medidas 

de precaução de contato, foco em luvas. Objetivos específicos: identificar 

aspectos que interferem na adesão às medidas de precaução de contato na 

utilização das luvas de procedimento e estéreis pela equipe de enfermagem; 

elaborar uma tecnologia educativa visando adesão dos profissionais de 

enfermagem às medidas de precaução de contato, foco luvas; analisar os 

aspectos relevantes para elaboração da tecnologia educativa visando às medidas 

de precaução de contato para utilização das luvas de procedimentos e estéreis.  

Em linhas gerais, esta pesquisa destaca a tecnologia educacional em 

forma de CD como uma estratégia de cuidado que favorece adesão de 
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profissionais de enfermagem às medidas de precaução de contato, otimizando a 

qualidade da assistência prestada ao usuário, minimizando custos hospitalares, 

reduzindo taxas de infecção hospitalar e/ou colonizações hospitalares, 

contribuindo com metas da OMS e SUS.  

A pesquisa terá como sujeitos profissionais de enfermagem lotados nas 

clínicas médicas e cirúrgicas, funcionários públicos estatutários e/ou contratados.  

Certa de contar com o apoio de V.Sª, coloco-me a disposição para 

esclarecimentos que forem necessários. 

 

Atenciosamente, 

 

Jovíria Márcia Ferreira de Oliveira Padilha 

Enfermeira/Mestranda do MPEA 

 

Orientadora – Prof. Dra. Selma Petra Chaves de Sá 
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Apêndice 7. Declaração de divulgação dos resultados 

DECLARAÇÃO 

 

Declaro para os devidos fins que os resultados do projeto de pesquisa 

intitulado: “Tecnologia educacional como estratégia para o uso adequado de luvas 

pelos profissionais de enfermagem visando à precaução de contato”, tornar-se-ão 

públicos tão logo a pesquisa se encerre. 

 

Niterói, 

 

 

Pesquisadora responsável: Jovíria Márcia Ferreira de Oliveira Padilha  

 

 

Orientadora – Prof. Dra. Selma Petra Chaves de Sá 
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Apêndice 8. Carta convite 

 
 

 

Carta Convite: 

Venho por meio desta solicitar sua participação como Juiz Especialista da 

Tecnologia Educacional intitulada: LUVAS: ADEQUAÇÃO DE USO ÀS 

PRECAUÇÕES DE CONTATO PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. 

Esta tecnologia educacional foi elaborada como produto da Dissertação 

“Tecnologia educacional como estratégia para o uso adequado de luvas pelos 

profissionais de enfermagem visando a precaução de contato”, sob orientação da 

Drª Selma Pétra Chaves Sá, do Programa de Mestrado Profissional em 

Enfermagem Assistencial - Área de Concentração: Processos de cuidar em 

enfermagem, da linha de pesquisa O cuidado de enfermagem para os grupos 

humanos, turma de 2012, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

(EEAAC) da Universidade Federal Fluminense (UFF). 

Este projeto tem como objetivo geral: validar e avaliar uma tecnologia 

educacional em forma de mídia audiovisual quanto a sua eficácia, visando 

adequação do uso de luvas pelos profissionais de enfermagem às medidas de 

precaução de contato  

Desde já, agradeço sua colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos que forem necessários. 

Atenciosamente, 

Jovíria Márcia Ferreira de Oliveira Padilha 
Mestranda 

 
Aceito: Sim (    )  Não (    ) 
Nome: ____________________________________________________________ 

Telefone: _________________________________________________________ 
Assinatura: ________________________________________________________ 

Rua Dr. Celestino, 74 

24020-091- RJ – Brasil 

Tel (21) 2629-9493                                 
e-mail: mpeauff@gmail.com 

www.uff.br/mpea 

   

http://www.uff.br/mpea
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Apêndice 9: Roteiro da mídia audiovisual 

 

ROTEIRO DA MÍDIA AUDIOVISUAL 
 
Tecnologia educacional visando adesão e adequação pelos profissionais de 

enfermagem na precaução de contato 
 

O objetivo do vídeo é abordar os principais pontos no uso de luvas visando 

o controle de infecção hospitalar, segurança do profissional, cliente e ambiente. 
 
Serão reforçadas as técnicas e as determinações do Ministério da Saúde e 

da ANVISA para o uso adequado de luvas. 
. 
A infecção hospitalar está no topo das prioridades a ser combatida pela 

OMS, MS e ANVISA. 
 
- O que são infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS)? 

 
É aquela adquirida no interior dos hospitais ou serviços de saúde, que se 

manifesta 72h após internação ou antes de 72h, quando pode ser correlacionado 

alguns tipos de procedimentos diagnósticos ou terapêuticos. 
Também se considera após a alta hospitalar, quando manifestações 

clínicas, surgem 72h após procedimentos hospitalares ou correlacionados à 

internação. 
Pode matar mais do que guerras, acidentes automobilísticos e catástrofes. 
Determina aumento no tempo de internações dos pacientes, seu 

afastamento da família e da sociedade. 
Aumenta o custo para governantes, instituições, profissionais, usuários e 

famílias, tornando seu combate uma prioridade. 

Por esse motivo a educação continuada dos profissionais de saúde e as 
boas práticas são relevantes. 

O ambiente hospitalar é propício ao crescimento e à transmissão de 

microrganismos multirresistentes ou não. Além disso, o uso abusivo de antibiótico 
torna este ambiente favorável às infecções, tanto para o usuário, que é o 
hospedeiro susceptível, quanto para o profissional. 

A faixa etária nos extremos das idades tem maior predisposição IH. 
 
Transmissão: 

Os germes multirresistentes podem ser carreados através do contato direto 
(mãos) e indireto (objetos e ambiente). 
 
Precaução de padrão: 

É um conjunto de medidas que deve ser aplicado para todos os usuários, 
independente de suspeitas ou não de infecção. A higiene das mãos, ou uso do 

álcool a 70% (se as mãos estiverem limpas), é indispensável antes e após o 
contato com o usuário 
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Precaução de contato: 

É um conjunto de medidas que deve ser aplicado nos casos de infecção e/ou 
colonização para multirresistente, varicela, infecção de pele e outros. 

 
1. Conhecimento geral acerca de luva 

Florence Nightingale, enfermeira inglesa precursora da enfermagem 
moderna, afirmava que a higiene e a limpeza do ambiente são armas no combate 
às doenças e condições insalubres dos hospitais da época 

As luvas surgiram a partir da necessidade do cirurgião americano, William 
Hasted de proteger a enfermeira que o auxiliava nas cirurgias, de dermatites, 
pois, os procedimentos eram realizados com as mãos desnudas. 

No intuito de evitar constrangimentos foi determinado que toda a equipe 
utilizasse luvas, assim, introduziu-se o uso de luvas durante as cirurgias. 

As primeiras luvas eram negras, pois eram feitas a partir de derivado de 

petróleo utilizado na confecção de pneus. 
O uso das luvas reduziu os índices de infecção da época e logo se deu a 

adesão do seu uso por outros hospitais. 

O que era uma solução acabou se tornando um problema para as 
infecções por conta da não lavagem das mãos pelos profissionais, o 
reaproveitamento e reesterilização das luvas. 

Na década de 1980 houve um grande aumento no uso de luvas com o 
aparecimento do HIV/AIDS.  

Os dados levantados na pesquisa demonstram a necessidade de reforço 

em alguns pontos fundamentais para a adequação de uso de luvas. 
 
Para que servem as luvas? 

 
Barreira na transmissão de microrganismos para o profissional, usuário e 

ambiente, podendo ser utilizadas em procedimentos estéreis ou não.  

Visam diminuir risco de contaminação e proteção do profissional à 
exposição de fluídos corporais;  

Reduzir a transmissão de microrganismos para o profissional de saúde e 

usuário, infecção cruzada e disseminação para o ambiente; 
Evitar a transmissão de microrganismos das mãos do profissional de saúde 

para o campo estéril ou usuário. 

 
Revisitando as técnicas 
(Preconizadas pela ANVISA, 2013) 

 
A higienização das mãos e a técnica de calçar as luvas estéreis e retiradas 

das luvas de procedimentos  

Consiste na remoção de sujidade, oleosidade, células descamativas e 
microbiota transitória, interrompendo a cadeia de transmissão de microrganismos 
aos usuários e infecções cruzadas; 

 Retirar adornos; 
 Abrir a torneira, sem tocar na pia, molhar a mão; 
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 Dispensar sabão líquido no centro da mão, em quantidade adequada para 

ensaboar a mão; 
 Friccionar as mãos com sabão, uma contra a outra; 
 Friccionar o dorso da mão direita com a palma da mão esquerda e entre os 

intervalos dos dedos e repetir estes movimentos com a mão oposta; 
 Friccionar os dedos em todos os lados, um a um; polegar com a palma da 

mão direita em movimentos circulares e repetir o com polegar oposto; 

 Friccionar poupas digitais e unhas na palma da mão oposta em 
movimentos circulares;  

 Friccionar os punhos em movimentos circulares; 

 Retirar o sabão em água corrente, procurando não tocar na torneira; 
 Secar com papel toalha a partir da parte distal para punho, fechar a torneira 

com o papel; 

 Tempo mínimo de 40 segundos; 
 Lixeira com tampa. 

 

O profissional encontra diversos tipos de torneiras e deve ter o pensamento 
crítico para minimizar ao máximo a possibilidade de contaminação e realizar a 
técnica como é preconizada. 

O uso de luvas está condicionado à higienização das mãos antes e após 
cada procedimento.  
 

Precaução Padrão: uso de luvas na presença de sangue e secreções. 
 
Precaução de Contato: uso de luvas e avental é obrigatório. 

 
A técnica de higienização das mãos deve ser realizada por todos os 

profissionais que entrem em contato direto com o paciente ou de forma indireta; 
esta é a primeira barreira de prevenção e segurança do paciente, ANVISA,MS e 

OMS  
 
Técnica de calçar e retirar as luvas 

 
 Abra o pacote de luvas sobre uma superfície limpa pelas abas superiores; 
 Retire a parte interna com cuidado para não contaminar a face externa; 

 A abertura deve ter o desenho pertinente para as mãos direita e esquerda 
voltado para o calçar; 

 Abra a luvas pelas dobras internas não contaminando o meio externo; 

 Calce a mão dominante primeiro com auxílio do polegar e dois dedos da 
mão não dominante Introduza a mão sem tocar na parte externa; 

 Posicione os dedos de forma que encaixe na luva. Caso não consiga, não 

tente acertar neste momento, traga a luva até o punho; 
 Mão enluvada dominante, posicione os dedos por baixo do punho da mão 

não dominante e calce 

 Já com as mãos enluvadas, acerte os dedos que estiverem mal 
posicionados e acerte o punho pela face externa com cuidado para não 
tocar em partes que tenham contato com a pele; 
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 Entrelace as mãos à frente do seu corpo para garantir não tocar em nada 

até o procedimento iniciar; 
 Pegue a luva próxima ao punho e leve em direção aos dedos, retire-a;   
 Segure a luva com a mão enluvada e com o dedo indicador da mão não 

enluvada, retire e guarde uma luva dentro da outra para posterior descarte. 
 
2. Utilização de luvas na prática e suas implicações 

 
Lavar as mãos é o primeiro passo para utilização de luvas e calçar na 

técnica é uma prioridade. 

A segurança do profissional e do usuário na precaução de contato é uma 
prioridade. O uso de luvas e avental durante o contato com usuário é 
indispensável. Retirar a luva logo após o contato.  

O profissional deve ter como foco à segurança do usuário no que se refere 
às práticas de precaução padrão e de contato, estendendo esse conceito para a 
proteção do ambiente.  

Quando ocorrer a mudança de usuário de uma unidade para outra ou de 
leito para outro, deve se retirar as luvas antes de sair da unidade do paciente e ir 
para outro, lavar as mãos antes e calçar as luvas na troca do cuidado, como 

recomendado previamente. 
Atentar para os limites do ambiente entre um paciente e outro, para não 

carrear agentes patógenos para o ambiente. 

Usar o material adequado para o procedimento. 
Adequações de uso, a escolha correta faz parte da segurança do paciente 

e do profissional. 

No contato com o usuário, é fundamental realizar a troca de luvas entre um 
sítio e outro no mesmo usuário. 

Uso de luvas estéreis é recomendado para técnica asséptica. 
Uso de luvas estéreis em procedimentos cirúrgicos. 

Aspiração traqueal de paciente com sistema fechado: luvas de 
procedimento. 

Aspiração traqueal de paciente com sistema aberto: luvas estéreis. 

 
Falhas mais frequentes: 

 

 Falta de hábito tanto na utilização como nas inadequações;   
 Falta de atenção e treinamento, baixa adesão ao conhecimento, pressa 

para realização do procedimento; 

 Restrição de uso, falta de planejamento para o procedimento, sobrecarga 
de trabalho; 

 Disponibilidades de luvas em números e tamanhos adequados visíveis 

para facilitar a adesão;   
 Atenção e planejamento prévio para prestar os cuidados, procurando levar 

todos os materiais para se realizar o procedimento.  

 
Priorizar sempre a segurança do profissional, usuário e ambiente de forma 

igualitária, pois o produto final sempre é a saúde de todos. 
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O cuidado com as superfícies requer atenção pois há possibilidade de 

disseminação de agentes patógenos para o ambiente 
 
3-Avaliação do material das luvas 

 
Tipos de luvas: Procedimentos e estéreis 

 

 Luvas de Látex 
 Luvas estéreis látex 
 Luvas de silicone 

 Luvas de vinil 
 

O QUANTITATIVO deve atender a demanda, pois as faltas estabelecem 

uma descontinuidade da adesão e uso. 
 
Ter quantidades e tamanhos adequados contribui com a adesão.  

 
QUALIDADE: as luvas devem ser adequadas e ter uma resistência que 

garanta a segurança do profissional e do paciente. 

É de responsabilidade do gestor a aquisição do material e a sua 
distribuição, sendo fundamental a participação e contribuição de todos nesse 
processo, para que a adequação e o uso favoreçam as boas práticas pelos 

profissionais de enfermagem visando a precaução de contato. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Questionário de avaliação (juízes especialistas) 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇAO (JUÍZES ESPECIALISTAS) 

 

Data: ___/___/___  

Nome da Tecnologia Educativa: Luvas: adequação de uso às precauções de 
contato pelos profissionais de enfermagem 

Parte 1- IDENTIFICAÇÃO DOS JUÍZES ESPECIALISTAS 

Código/Pseudônimo:________________________ Idade:___ Sexo:( ) M ( ) F 

Área de formação________________________ Tempo de formação________ 

Função/cargo na instituição_________________________________________ 

Tempo de trabalho _______________________________________________ 

Titulação: Especialização ( ) Mestrado ( ) Doutorado ( ) 

Especificar a área:________________________________________________ 

PARTE II- INSTRUÇÕES 

Leia minuciosamente a tecnologia educacional. Em seguida, analise o 
instrumento educativo marcando um X em um dos números que estão na frente 
de cada afirmação. Dê a sua opinião de acordo com a abreviação que melhor 

represente o grau em cada critério abaixo: 

Valoração 
1-Totalmente adequado  

2-Adequado 
3-Parcialmente adequado  
4-Inadequado 

Para as opções 3 e 4, descreva o motivo pelo qual considerou esse item, no 
espaço destinado. Não existem respostas corretas ou erradas. O que importa é a 
sua opinião. Por favor, responda a todos os itens. 
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1-OBJETIVOS – Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir 
com a utilização da Tecnologia Educativa (TE) 

1.1 As informações/conteúdos são ou estão coerentes com as 
necessidades cotidianas do público-alvo da TE 

1 2 3 4 

1.2 As informações/conteúdos são importantes para a qualidade 
do trabalho do público-alvo da TE 

1 2 3 4 

1.3 Convida e/ou instiga às mudanças de comportamento e 
atitude 

1 2 3 4 

1.4 Pode circular no meio científico da área  1 2 3 4 

1.5 Atende aos objetivos de instituições que trabalham com o 
público-alvo da TE 

1 2 3 4 

 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________ 

 

2- ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO – Refere-se a forma de apresentar as 
orientações. Isto inclui sua organização geral, estrutura, estratégia de 

apresentação, coerência e formatação. 

2.1 A mídia educativo é apropriada para o público-alvo da TE 1 2 3 4 

2.2 As mensagens estão apresentadas de maneira clara e 
objetivas 

1 2 3 4 

2.3 As informações apresentadas estão cientificamente corretas 1 2 3 4 

2.4 O material está apropriado ao nível sociocultural do público 
alvo da TE 

1 2 3 4 

2.5 Há uma sequência lógica de conteúdo proposto 1 2 3 4 
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2.6 As informações estão bem estruturas em concordância e 
ortografia 

1 2 3 4 

2.7 O estilo da redação corresponde ao nível de conhecimento 
do publico alvo 

1 2 3 4 

2.8 As informações da capa, contracapa, sumário, 
agradecimentos e/ou apresentação são coerentes 

1 2 3 4 

2.9 O tamanho do titulo e dos tópicos estão adequados 1 2 3 4 

2.10 As ilustrações estão expressivas e suficientes 1 2 3 4 

2.11 O material (mídia áudio visual) está apropriado 1 2 3 4 

2.12 O (tempo adequado) está adequado 1 2 3 4 

3 – RELEVÂNCIA –Refere-se as características que avalia o grau de significação 

do material educativo apresentado. 

3.1 Os temas retratam aspectos-chave que devem ser reforçados 1 2 3 4 

3.2 O material permite a transferência e generalização do 
aprendizado a diferentes contextos (hospitalar e domiciliar) 

1 2 3 4 

3.3 A TE propõe a construção de conhecimento  1 2 3 4 

3.4 O material aborda os assuntos necessários para o saber do 
público-alvo da TE  

1 2 3 4 

3.5 Está adequado para ser usado por qualquer profissional 
público-alvo da TE 

1 2 3 4 

 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

COMENTÁRIOS GERAIS E SUGESTÕES (Pode utilizar o verso da folha) 
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Anexo 2. Questionário de avaliação (público-alvo) 

QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO (PÚBLICO-ALVO) 

 

Data __/__/__  

Nome da Tecnologia Educacional: Luvas: adequação de uso às precauções de 
contato pelos profissionais de enfermagem 

Parte 1 - Identificação 

Pseudônimo:____________________________________________________ 

 

Escolaridade:______________________________________ Idade: ________ 

Parte II- Instruções 

Leia minuciosamente o Manual. Em seguida utilize o questionário a seguir, 
marcando um X em um dos números que estão na frente de cada afirmação. Dê 

sua opinião de acordo com a opção que melhor represente o ponto de vista sobre 
cada critério abaixo: 

Valoração: 

1-Totalmente adequado  
2-Adequado 
3-Parcialmente adequado  

4-Inadequado 

Para as opções 3 e 4, descreva o motivo pelo qual considerou esse item, no 
espaço destinado. Não existem respostas corretas ou erradas. O que importa é a 

sua opinião. Por favor, responda a todos os itens. 

1-OBJETIVOS – Referem-se aos propósitos, metas ou fins que se deseja atingir 

com a utilização mídia áudio visual. 

1.1 Atende aos objetivos do público-alvo da TE 1 2 3 4 

1.2 Ajuda durante o trabalho do público-alvo da TE 1 2 3 4 

1.3 Está adequado para ser usado por qualquer profissional que 

trabalhe no campo do público-alvo da TE 

1 2 3 4 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_______________________________________________ 

2- ORGANIZAÇÃO – Refere-se a forma de apresentar as orientações . Isto inclui 
sua organização geral, estrutura, estratégia de apresentação, coerência e 

formatação. 

2.1 A Mídia é atraente e indica o conteúdo do material 1 2 3 4 

2.2 O tamanho do título e do conteúdo nos tópicos está 
adequado 

1 2 3 4 

2.3 Os tópicos tem sequência  1 2 3 4 

2.4 Há coerência entre as informações da capa, contracapa, 
sumário, agradecimentos e/ou apresentação 

1 2 3 4 

2.5 O material (Mídia áudio visual) está apropriado 1 2 3 4 

2.6 O  (tempo) está adequado 1 2 3 4 

2.7 Os temas retratam aspectos importantes 1 2 3 4 

 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________ 

3- ESTILO DA MÍDIA (Mídia) – Refere-se a características linguísticas, 

compreensão e estilo  do material( mídia áudio visual) educativo apresentado. 

3.1 A escrita(mídia) está em estilo adequado 1 2 3 4 

3.2 O texto é interessante. O tom é amigável 1 2 3 4 
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3.3 O vocabulário é acessível 1 2 3 4 

3.4 Há associação do tema de cada sessão ao texto 
correspondente 

1 2 3 4 

3.5 O texto está claro 1 2 3 4 

3.6 O estilo da redação corresponde ao nível de conhecimento 

do público alvo 

1 2 3 4 

 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

___________________ 

4- APARÊNCIA- Refere-se as características que avaliam o grau de significação 

do material educativo apresentado 

4.1 As páginas ou seções parecem organizadas 1 2 3 4 

4.2 As ilustrações são simples – preferencialmente desenhos 1 2 3 4 

4.3 As ilustrações servem para complementar os textos 1 2 3 4 

4.4 As ilustrações estão expressivas e suficientes 1 2 3 4 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________ 

5- MOTIVAÇÃO - Refere-se a capacidade do material em causar algum impacto, 
motivação e/ou interesse, assim como ao grau de significação do material 

educativo apresentado. 

5.1 O material é apropriado para o perfil do público-alvo da TE 1 2 3 4 
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5.2 Os conteúdos da TE se apresentam de forma lógica 1 2 3 4 

5.3 A interação é convidada pelos textos. Sugere ações 1 2 3 4 

5.4 A TE aborda os assuntos necessários para o dia-a-dia do 

público-alvo da TE 

1 2 3 4 

5.5 Convida/instiga às mudanças de comportamento e atitude 1 2 3 4 

5.6 A TE propõe conhecimentos para o público-alvo 1 2 3 4 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

COMENTÁRIOS GERAIS E SUGESTÕES (Pode utilizar o verso da folha) 
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Anexo 3. Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo 4. Declaração de autorização para a pesquisa 

 


