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“If you love a flower, donʼt pick it up. 
Because if you pick it up it dies and it ceases to be what you love. 

So if you love a flower, let it be. 
Love is not about possession. 

Love is about appreciation.”  
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                       RESUMO 

 
Introdução: A inspeção e o acondicionamento dos instrumentais cirúrgicos 
limpos em caixas e bandejas, implicam na manipulação desses produtos. Na 
prática, é possível observar grande descompasso entre o cuidado dispensado 
a essa etapa, quando comparado  ao rigor exigido para remoção completa de 
contaminantes por meio da limpeza. A falta de consenso quanto ao uso de 
luvas nessa etapa do processo chama a atenção e não se sabe se esse 
detalhe repercute na qualidade final do material quanto à segurança para o 
paciente cirúrgico. Objetivos: Determinar se há diferenças na resposta 
citotóxica relacionada ao uso de distintos tipos de luvas e das mãos nuas na 
inspeção e preparo do instrumental cirúrgico limpo e avaliar a carga 
microbiológica de instrumentais cirúrgicos preparados sem luvas e sua 
repercussão na esterilização. Método: Esta pesquisa realizou um experimento 
laboratorial com abordagem pragmática, utilizando cânulas de oftalmologia que 
foram manipuladas com diferentes tipos de luvas e com as mãos nuas. 
Posteriormente, o teste de citotoxicidade foi realizado por meio da difusão em 
ágar. Pinças anatômicas também fizeram parte da amostra para a análise 
exploratória microbiológica, após serem manipuladas sem luvas, e 
posteriormente, submetidas à avaliação de sua esterilidade, após 
autoclavação. Resultados: Nenhuma das amostras de cânulas de oftalmologia 
manipuladas por diferentes tipos de luvas e por mãos nuas apresentou efeito 
citotóxico.Todas as culturas microbiológicas das pinças anatômicas 
manipuladas sem luvas apresentaram crescimento de microrganismos aeróbios 
e anaeróbios, embora nenhum microrganismo tenha sido recuperado após a 
autoclavação. Conclusão: Não houve evidências de diferenças de resposta 
citotóxica relacionada ao uso de diferentes tipos de luvas e das mãos nuas na 
manipulação do instrumental cirúrgico limpo que sinalizasse risco de iatrogenia. 
Ressalta-se que o uso de luvas implica aumento dos custos do processo e na 
geração de resíduos, além do potencial risco alergênico ao látex. Esta pesquisa 
teve como relevância subsidiar a elaboração de protocolos para a etapa de 
preparo de instrumentais cirúrgicos limpos.   
 
Palavras-chave: Resíduos orgânicos. Instrumentos cirúrgicos. Mãos. Luvas 
protetoras. Toxicidade. Enfermagem.   
  



 

Bruna, CQM. The impact of the use of different kinds of gloves and bare hands 
when handling surgical instruments [thesis]. São Paulo (SP), Brasil: Escola de 
Enfermagem, Universidade de São Paulo; 2014.  

 
 

                            ABSTRACT 
 

Introduction: The aim of reprocessing surgical instruments is to provide 
instruments that are clean, in good working condition and ultimately sterile thus 
ensuring patient safety. During instrument there is no agreement about the 
necessity for glove use. Therefore, there is little reason for employees to wear 
gloves to protect themselves from possible residual contaminants on cleaned 
instruments that had previously been used during clean or sterile surgery. On 
the other hand, the use of the gloves to handle surgical instruments during 
preparation increases medical waste, increases medical costs and could 
increase the prevalence of “glove” allergies in staff. Aim: In this study we 
investigated the risk posed to patients from staff wearing different types of 
gloves or no gloves to prepare surgical kits. Method: Five cleaned ophtalmic 
cannulas were handled using different kinds of gloves and with bare hands, 
package and steam sterilized. An in vitro cytotoxicity test was conducted, using 
the agar diffusion test. Microbiological tests were conducted as well, in samples 
handled with bare hands. Results: All test samples showed the same mild 
reactivity (grade 2) indicating that handling instruments with gloves or bare 
hands did not leave any residual toxic products on the instrument surface. 
Conclusion: We found no difference in the iatrogenic risk to patients of either 
increased toxicity or increased risk of microbial contamination if surgical 
instruments are prepared with or without gloves. However, the use of gloves 
has some inherent disadvantages, such as the risk of latex sensitization of the 
workers and increased medical costs due to purchase and waste disposal. 
 
 
 
Palavras-chave: Organic residues. Surgical instruments. Hand. Protective 
glove. Toxicity. Nursing.  
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1 INTRODUÇÃO 

 O preparo garante que os instrumentais cirúrgicos sejam 
disponibilizados no campo estéril inspecionados quanto à adequada 
limpeza e em bom estado de funcionamento. Também é neste 
momento que os instrumentais são separados e distribuídos na 
condição em que serão apresentados no campo operatório e 
embalados, para serem, posteriormente, encaminhados à 
esterilização.  
 Esta etapa é realizada por meio da manipulação dos produtos 
e, na prática, é possível observar grande descompasso no cuidado 
dispensado a ela, quando comparado ao cuidado concedido à 
limpeza. Há baixa preocupação com a recontaminação do material, 
pouca atenção é dispensada à higienização das mãos e o uso de 
luvas não está bem estabelecido. 
 O preparo ideal dos instrumentais cirúrgicos deve ser 
constituído de uma inspeção  minuciosa dos produtos, com o intuito 
de identificar a sujeira residual e as possíveis falhas mecânicas, 
incluindo todas as reentrâncias e cremalheiras (AAMI, 2006; AORN, 
2006; CDC, 2008). Como auxílio, é recomendado o uso de lentes de 
aumento, como lupas e que a iluminação no local da inspeção seja 
satisfatória  (BRASIL, 2001; BRASIL, 2012). 
 Recomenda-se que os funcionários envolvidos no preparo dos 
produtos limpos usem roupas privativas, gorro (AORN, 2013), luvas 
e máscaras (BRASIL, 2012).   
 Embora haja recomendação quanto ao uso ou não de luvas, 
esta baseia-se em dedução teórica, pois os riscos relacionados aos 
resíduos orgânicos e inorgânicos provenientes das mãos dos 
funcionários, bem como o próprio pó das luvas não embasamento 
científico.  
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 Recomendar o uso de luvas para manipulação do instrumental 
limpo, pode trazer uma série de conseqüências, além das 
financeiras. Existem notificações de respostas inflamatórias ao uso 
de luvas ou ao pó nelas contido, em pacientes submetidos a 
cirurgias de cavidade abdominal (GERGELY et al., 1997; JOHNSON 
et al., 2007; McILWAIN et al., 2010; SOARES et al., 2010). Em 
cirurgias delicadas, como as oftalmológicas, existem relatos de 
afecções inflamatórias, causadas por resíduos orgânicos e/ou 
inorgânicos nos instrumentais cirúrgicos (MAMALIS, 2006).  
 A permanência de resíduos, após a limpeza nos instrumentais 

cirúrgicos, é motivo de preocupação (ALFA, OLSON, AL-FADHALY, 

2010) e não é recomendado que resíduos sequem ou sejam 
esterilizados sobre os instrumentais (CDC, 2008).  
 O que não é possível afirmar ainda é se as luvas ou as mãos 
nuas transpõem algum resíduo aos instrumentais cirúrgicos, que 
seriam carreados para os tecidos dos pacientes, causando afecções.  
 Considerando-se as possíveis iatrogenias e o impacto 
financeiro, não só com o custo das luvas, mas com o descarte das 
mesmas, há necessidade de comprovar se existe evidência de risco 
no preparo de produtos utilizando diferentes tipos de luvas, e qual 
delas seria a ideal, comparadondo-o ao preparo sem luvas, 
subsidiando assim a elaboração dos Protocolos Operacionais 
Padrão (POP) no contexto dos Centros de Materiais e Esterilização 
(CME). 
 Esta pesquisa teve como hipótese que produtos preparados 
com diferentes práticas poderão apresentar distintos níveis de 
impacto biológico.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 – O preparo dos instrumentais cirúrgicos  
 
  Esta etapa tem como finalidade disponibilizar à equipe 
cirúrgica instrumentais em boas condições de funcionalidade e 
devidamente protegidos, garantindo a manutenção da esterilidade 
durante o transporte e armazenamento destes (SOBECC, 2013).  
 Nesta fase, os instrumentais são inspecionados quanto à 
limpeza, defeitos ou danos e são secos (AAMI, 2006). Este 
procedimento exige manipulação ostensiva e observação do 
material, pois resíduos orgânicos e inorgânicos, como soro, sangue, 
fezes ou lubrificantes podem interferir na atividade microbicida, tanto 
dos agentes desinfetantes como dos esterilizantes (ALFA et al., 
1996; CDC, 2008), bem como podem agir como barreira física, 
protegendo os microrganismos (LEWIS, ARENS,1995).  
 A limpeza é considerada uma etapa insubstituível no 
reprocessamento de produtos, seja manual ou automatizada, deve 
preceder os processos de desinfecção e esterilização (GRAZIANO, 
2003; AAMI, 2006; CDC, 2008; AORN, 2013). A efetividade destes 
processos é afetada negativamente pelo número, tipo e resistência 
inerente dos microrganismos, incluindo biofilmes (AORN, 2006). 
Resíduos orgânicos e inorgânicos podem impedir o contato do 
agente esterilizante ou desinfetante (ALFA et al, 1996; PINTO, 
KANEKO, OHARA, 2003; CDC, 2008). 

A capacidade dos resíduos inorgânicos e orgânicos 
protegerem microrganismos durante a esterilização vem sendo 
descrita (ABBOTT, COCKTON, JONES, 1956; DOYLE, ERNST, 
1967; JACOBS, 1998; GORHAM, JACOBS, ROBERTS, 1998; TOSH 
et al., 2011) e justifica a importância da limpeza meticulosa dos 
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produtos cirúrgicos durante seu processamento, sobretudo com 
vistas a impedir que os resíduos sequem ou sejam autoclavados nos 
produtos, dificultando sua posterior retirada  (CDC, 2008).  
 Estudos realizados por CHU et al. (1999) e PINTO et al. 
(2010) demonstraram que produtos utilizados nos procedimentos 
chegam ao CME com uma carga microbiana de, aproximadamente, 
102 a 103  Unidades Formadoras de Colônia por material 
(UFC/material) e carga proteica que pode variar de 0.5 µg a 800 µg, 
após o processamento (SMITH et al, 2005; BAXTER et al., 2006; 
MURDOCH et al., 2006; LAPPALEINEN, GOMATAM, HITCHINS, 
2008). 

 Sabe-se que a limpeza é capaz de reduzir essas cargas 
orgânicas (CHU, MCALISTER, ANTONOPLOS, 1998; ALFA, 
DEGAGNE, OLSON, 1999; BAXTER et al., 2006; MURDOCH et al., 
2006). São relatadas reduções na carga microbiana que variam de 4 
a 6 log10 (HANSON et al., 1989; VESLEY et al, 1992; RUTALA, 
WEBER, 1995; ALFA, JACKSON, 2001; RUTALA, WEBER, 2004) e 
até 99% de cargas orgânicas (ALFA, NEMES, 2004; ALFA et al, 
2006).   

 Mas, quando a limpeza é realizada de forma inadequada ou 
negligente poderá haver aumento da carga orgânica, e até 
microbiana dos produtos (DESCÔTEAUX et al., 1995; CHU, 
MCALISTER, ANTONOPLOS, 1998; LIPSCOMB, SIHOTA, KEEVIL, 
2006; MURDOCH et al., 2006; VASSEY et al., 2011; SMITH et al., 
2011). Nesta etapa, inclui-se como falha, além da incompleta 
eliminação dos resíduos, o acréscimo de contaminantes por meio do 
enxágue deficiente e/ou por contaminação da água utilizada nele.  

Somando-se as possíveis falhas na limpeza, a manipulação 
realizada no momento do preparo pode aumentar ainda mais o 
desafio da esterilização, pelo acréscimo dos resíduos depositados 
nos instrumentais cirúrgicos, causado pelo uso de luvas ou pelas 
próprias mãos nuas dos funcionários.  
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2.2 –  As mãos 
 
 A pele normal é formada por uma microbiota residente e uma 
transitória. A residente, aderida às camadas mais profundas da pele, 
é de difícil remoção e está pouco relacionada às infecções.  A 
microbiota transitória ou temporária é adquirida e coloniza a pele por 
um curto período de tempo (PRICE, 1938; FERNANDES, FILHO, 
2000).  

Os principais gêneros de microrganismos encontrados são 
Corynebacteria (22,8%), Propionibacteria (23%) e Staphylococci 
(16,8%) (GRICE et al., 2009). Um estudo identificou as bactérias 
Gram-negativas como as principais colonizadoras das mãos, sendo 
elas, sobretudo Actinobacter, Moraxella, Klebsiella, Enterobacter, 
Pseudomonas, Serratia e Citrobacter, embora  leveduras e bactérias 
Gram-positivas também tenham sido identificadas (LARSON, 1984).  
 Uma vez que as bactérias Gram-negativas estão presentes nas 
mãos, e estas podem ser transferidas aos instrumentais cirúrgicos 
no momento da manipulação do preparo, suscitam-se dúvidas 
quanto à possibilidade da presença de endotoxinas nesses 
instrumentais. Estas toxinas são provenientes da lise das células 
das bactérias Gram-negativas, são estáveis ao aquecimento e, por 
isso, não se degradam após autoclavação, podendo levar a 
respostas imunes e inflamatórias graves (PIAZZA, MENEZES, 
2004).  
 As mãos da equipe de saúde são a principal fonte exógena de 
infecção hospitalar (FERNANDES, FILHO, 2000; BOYCE, PITTET, 
2002) e a falta de higiene ou higiene inadequada das mãos leva à 
permanência de maior número de microrganismos nessas 
(LARSON, 1984; FERNANDES, FILHO, 2000).  

A adesão à higiene das mãos da equipe de profissionais de 
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saúde é descrita como sendo em torno de 30% a 48% (PITTET, 
MOUROUGA, PERNEGER, 1999; BISCHOFF et al., 2000; KREDIET 
et al, 2011). Como no CME não existe o contato direto com o 
paciente e na área limpa, teoricamente, não há contato nem com 
fluidos ou secreções, a preocupação com a higiene das mãos pode 
ser ainda menor, fato observado na prática.  

Considerando-se ainda que a umidade ajuda a transferir os 
microrganismos da microbiota transitória (MARPLES, TOWERS, 
1979; PATRICK, FINDON, MILLER, 1997, SATTAR et al., 2001), e 
que existe a opção de secagem manual no preparo dos 
instrumentais, a preocupação com o aumento da carga microbiana 
nesses produtos fica evidente.  

Outra preocupação seria os depósitos de componentes 
orgânicos e inorgânicos, conhecidos como impressões digitais. As 
glândulas sudoríparas exócrinas liberam vários componentes na 
superfície da pele, como amônia, sódio, potássio, magnésio, bem 
como proteínas, glicose e lipídios (RAMOTOWASKI, 2001). Não há 
literatura que avalie a consequência do depósito desses 
componentes das mãos nos instrumentais cirúrgicos, mas este pode 
significar o aumento da carga orgânica e inorgânica nesses 
produtos.  

Frente às dúvidas quanto ao cuidado a ser dispensado aos 
instrumentais no momento do preparo e por receio dos próprios 
funcionários envolvidos nesta etapa de entrar em contato com as 
possíveis secreções e resíduos remanescentes da limpeza, o gestor 
do CME, muitas vezes, vem optando pela recomendação do uso de 
luvas na manipulação do material limpo, embora sem embasamento 
científico.  
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2.3 – As luvas 
 
 A literatura é incerta ao apontar um único indivíduo como 
responsável pela descoberta da importância do emprego de luvas 
cirúrgicas, mas o uso delas cresceu gradualmente entre cirurgiões 
no período entre 1890 e 1910.  
 O relato mais consistente diz que William Halsted tenha pedido 
a fabricação de luvas de borracha finas para proteger as mãos de 
uma de suas enfermeiras do ácido carbólico, que lhe causava 
alergia. O cirurgião, adepto de técnicas assépticas, passou a usar e 
recomendar o uso de luvas para proteger os pacientes de infecções 
(ANDROUTSOS, 2005).   
 O primeiro documento que recomenda que todos os membros 
da equipe cirúrgica deveriam usar luvas de borracha para prevenir 
infecções data de 1897 (OWNBY, 2002) e foi redigido por um 
professor de cirurgia estoniano.  
 Na Primeira Guerra Mundial o uso de luvas de látex em 
cirurgias tornou-se rotina, mas apenas com o advento da epidemia 
da AIDS, e consequente recomendação do uso de luvas como 
precaução padrão pelo Centers of Desease Control (CDC) em 1987, 
que as luvas de látex tiveram um aumento expressivo em seu uso na 
prática hospitalar (OWNBY, 2002).  
  A RDC ANVISA n. 55 (BRASIL, 2011) define a luva para 
procedimentos não cirúrgicos como: 
   Produto feito de borracha natural, de borracha sintética, de  
   misturas de borracha natural e sintética e de policloreto de  
   vinila, de uso único, para utilização em procedimentos não  
   cirúrgicos para assistência à saúde.  

 As luvas podem ser classificadas quanto ao tipo de material 
que as compõe, quanto às características da superfície, quanto ao 
formato, quanto à esterilização e quanto ao uso ou não de pó 
lubrificante (BRASIL, 2011).  
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 Ressalta-se também a importância das luvas serem isentas de 
contaminação, devendo ser avaliadas quanto à segurança de seu 
contato com a pele e, quando o látex for utilizado, deve-se garantir a 
redução do conteúdo proteico (BRASIL, 2011).  
 O uso de luvas é recomendado, sobretudo, com o intuito de 
reduzir o risco de contaminação das mãos dos trabalhadores e 
diminuir o risco de disseminação dos microrganismos pelo ambiente, 
bem como do trabalhador para o paciente, ou de um paciente para 
outro, via trabalhador (WHO, 2009). 
 Na área de preparo do CME, o uso justifica-se na tentativa de 
preservar os instrumentais do contato direto com as mãos dos 
funcionários e/ou de preservar as mãos destes do possível contato 
com a sujeira remanescente nos produtos.  
 Proveniente da seiva extraída sobretudo do tronco da Hevea 
brasiliensis, vulgo Seringueira, o látex é um elastômero natural, 
constituído de uma mistura complexa de polisopreno, lipídeos, 
fosfolípides e proteínas, sendo estas últimas as principais 
responsáveis pela hipersensibilidade observada ao látex (SCOTT, 
MERCER, 1997). 

Consideradas ótima opção como protetoras contra 
contaminações das mãos e mais resistentes ao desgaste 
(KORNIEWICZ et al., 1989; OLSEN, 1993), as luvas de látex ainda 
são amplamente utilizadas na assistência à saúde, a despeito de 
seu potencial efeito alergênico.   
  O primeiro relato de alergia ao látex data de 1933, e descrevia 
uma reação cutânea localizada. Nos anos de 1980, surgem as 
primeiras descrições de sintomas generalizados (MATHIAS et al., 
2006) e, hoje, ainda existem relatos sobre a hipersensibilidade às 
proteínas do látex. 
 Com o intuito de melhor compreender a alergia a este material 
e embasar experimentalmente estes relatos, vários estudos 



Revisão de literatura  

Camila Quartim de Moraes Bruna  

 

26 

analisando a citotoxicidade do látex foram desenvolvidos, 
demonstrando o potencial citotóxico dessa matéria prima (RUUTU et 
al., 1985; CRITCHLOW et al., 1989; CERIBELLI et al., 1998; WANG 
et al., 2008; SANTOS et al., 2010), que também pode estar 
relacionada com a utilização de pó lubrificante em sua fabricação.   
 Recomenda-se o uso de luvas sem pó (WHO, 2009), embora, 
no Brasil, observe-se com frequência o uso de luvas que o contém. 
O pó pode ser absorvido pelas mucosas dos olhos, nariz, traqueia, 
orofaringe e pequenas vias aéreas, e na nasofaringe e orofaringe 
podem ser deglutidas e absorvidas pelo trato gastrointestinal (SÁ, 
MALLOZI, SOLE, 2010). 
  Na prática, é possível observar o depósito eventual de 
resíduos brancos nos instrumentais, provenientes do pó das luvas, 
mesmo após a autoclavação, e não há na literatura dados que 
garantam que estes depósitos não têm efeitos deletérios quando em 
contato com tecido humano. 
 Existem relatos e estudos (GERGELY et al., 1997; JOHNSON 
et al., 2007; McILWAIN et al., 2010; SOARES et al., 2010) que 
demonstraram que o pó quando em contato com a cavidade 
abdominal ou torácica pode trazer prejuízos ao paciente. A Síndrome 
da Resposta Inflamatória Sistêmica (Systemic Inflammatory 
Response Syndrome - SIRS) é uma inflamação generalizada 
desencadeada pelo contato com substâncias orgânicas e 
inorgânicas (GERGELY et al., 1997; JOHNSON et al., 2007; 
McILWAIN et al., 2010; SOARES et al., 2010), dentre elas, o pó das 
luvas. São vários os relatos de afecções causadas por depósitos de 
resíduos nos órgãos e tecidos durante o período intraoperatório, 
como granulomas (MORAES, ROVER, GEORGETTI, 1999; 
MAMALIS, 2006). 

A literatura não permite ainda que seja possível determinar se 
depósitos de pó ou látex nos instrumentais cirúrgicos podem ter 
impacto biológico nos tecidos dos pacientes submetidos a cirurgias. 
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Síndromes como o TASS (Toxic Anterior Segment Syndrom), que se 
caracteriza por uma inflamação aguda, estéril que ocorre no pós-
operatório de cirurgias oftalmológicas (MAMALIS, 2006), causada 
pela inoculação de alguma substância tóxica não infectante no globo 
ocular (AORN, 2006), permite inferir que esses componentes tem 
potencial de causar dano. 

 Qualquer solução inoculada nos olhos durante a cirurgia 
pode causar a inflamação, bem como endotoxinas e resíduos 
orgânicos e inorgânicos, havendo inclusive relatos de inflamações 
após o uso de produtos reprocessados (MAMALIS, 2006). 
 Embora ainda não existam dados epidemiológicos 
conclusivos quanto ao papel dos processos de limpeza e 
esterilização e seus consequentes resíduos na etiologia desta 
inflamação, são feitas recomendações de cuidado rigoroso com 
enxágue e com a qualidade do vapor utilizado na esterilização dos 
produtos oftalmológicos (AORN, 2006), demonstrando o risco 
potencial de depósitos orgânicos e inorgânicos nos instrumentais 
cirúrgicos (TAMASHIRO et al., 2013).  

Outra questão a ser considerada com o uso das luvas de 
látex é o aumento dos casos de alergias e sensibilizações dos 
profissionais de saúde às proteínas presentes naquele (CHAROUS 
et al., 2002), fato que levou ao desenvolvimento de alternativas com 
proteção semelhante ao látex, porém sem as proteínas associadas à 
hipersensibilidade (REGO, ROLEY, 1999). São exemplos, as luvas 
de vinil e nitrílicas.  

Luvas de vinil são compostas por um polímero chamado  
cloreto de polivinila, acrescido de ftalatos ou outros plastificantes, 
para garantir flexibilidade, embora esta flexibilidade não se traduza 
em resistência (REGO, ROLEY, 1999), enquanto a manutenção da 
sensibilidade dessas luvas equipara-se a das de látex 
(GNANESWARAN, MUDHUNURI, BISHU, 2008).  
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 Desenvolvidas com o intuito de solucionar a questão da 
hipersensibilidade ao látex e da baixa resistência ao desgaste das 
luvas de vinil (KORNIEWICZ et al., 2002), as luvas nitrílicas são 
compostas por acrilonitrila, butadieno e ácido carboxílico (REGO, 
ROLEY, 1999), que vêm demonstrando uma resistência semelhante 
à das luvas de látex, sendo menos susceptíveis a rasgos e aumento 
da permeabilidade no decorrer do uso, quando comparadas às luvas 
de vinil (DOUGLAS, SIMON, GODDARD, 1997; GNANESWARAN, 
MUDHUNURI, BISHU, 2008).  

 A questão da escolha do tipo de luva a ser utilizada não deve 
basear-se apenas no custo, pois tanto luvas de látex como de vinil e 
nitrílicas já apresentaram algum grau de toxicidade em 
experimentos, impossibilitando que qualquer uma delas seja 
considerada atóxica (OSHIMA, NAKAMURA, 1994; LöNNROTH, 
2005). 
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3 OBJETIVOS 

3.1 - Objetivo geral 
 
- Determinar se há diferenças na resposta citotóxica relacionada ao uso de 
distintos tipos de luvas e das mãos nuas na inspeção e preparo do instrumental 
cirúrgico, após sua limpeza.  
 
3.2 - Objetivos específicos 
 
- Evidenciar citotoxicidade no preparo de instrumentais cirúrgicos com o uso de 
luvas de látex com pó.  
 
- Evidenciar citotoxicidade no preparo de instrumentais cirúrgicos com o uso de 
luvas de látex sem pó.  
 
- Evidenciar citotoxicidade no preparo de instrumentais cirúrgicos com o uso de 
luvas vinílicas.   
 
- Evidenciar citotoxicidade no preparo de instrumentais cirúrgicos com o uso de 
luvas nitrilicas.  
 
- Evidenciar citotoxicidade no preparo de instrumentais cirúrgicos sem o uso de 
luvas.   
 
- Avaliar a carga microbiológica de instrumentais cirúrgicos preparados sem 
luvas e sua repercussão na segurança da esterilização.  
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4 MATERIAL E MÉTODO  

4.1 - Tipo de pesquisa 
 
 Foi desenvolvida uma pesquisa experimental laboratorial com 
abordagem pragmática.  
 
4.2 - Locais da pesquisa 
 
 A limpeza, preparo e esterilização das pinças anatômicas foram 
realizados no CME do Hospital Universitário (HU) da Universidade 
de São Paulo (USP). O HU-USP é campo de Ensino e Pesquisa de 
seis Faculdades da área de Saúde da USP, atuando em áreas 
gerais de apoio diagnóstico e terapêutico, é um hospital de nível 
secundário dentro do Sistema Único de Saúde. Sua Missão é  
“Promover o acesso, a disseminação e a utilização das informações 
relativas às áreas de atuação do Hospital, dando suporte às 
atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas na Instituição” e sua 
Visão: “Ter o compromisso de atender às necessidades dos usuários 
com qualidade, eficiência e rapidez” (HU-USP, 2013). 
 O preparo das amostras para incubação, a limpeza, 
embalagem e a esterilização das cânulas foram feitos no Laboratório 
de Ensaios Microbiológicos (LEM) do Departamento de Enfermagem 
Médico Cirúrgica da Escola de Enfermagem da USP.   
 O LEM é um centro de referência em estudos de segurança no 
processamento de produtos de assistência à saúde, no alcance de 
esterilidade e recuperação da carga microbiana em instrumental 
cirúrgico e odontológico. Este laboratório exerce papel de destaque 
na formação de pesquisadores em níveis de iniciação científica, 
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mestrado e doutorado em sua área de atuação e na divulgação de 
resultados de pesquisas em periódicos de repercussão internacional. 

A identificação microbiana das amostras que apresentaram 
turvação do meio de cultura foi realizada no Laboratório de 
Microbiologia do Serviço de Infecção Hospitalar da Irmandade Santa 
Casa de Misericórdia de São Paulo da Faculdade de Ciências 
Médicas. A Santa Casa é uma entidade privada filantrópica, 
considerada o maior hospital filantrópico da America Latina, atende 
cerca de oito mil pessoas no dia a dia e possui, aproximadamente, 
dois mil leitos.  

Os testes de citotoxicidade foram realizados no Instituto 
Adolfo Lutz (IAL). O IAL é reconhecido internacionalmente por sua 
competência para responder às ocorrências em sua área de 
atuação, tendo sido credenciado pelo Ministério da Saúde, como 
Laboratório Nacional em Saúde Pública e Laboratório de Referência 
Macrorregional. É um Centro de Referência para Controle de 
Qualidade Analítica de Micotoxinas e Resíduos de Pesticidas; 
Coordenador Nacional do Programa de Monitoramento de Matérias 
Estranhas em Alimentos, Centro de Referência Nacional para 
Diagnóstico Laboratorial da AIDS; Centro Colaborador da 
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) nas áreas de 
arbovírus, vírus influenza e produção de imunobiológicos e Centro 
Colaborador da OPAS para Culturas Celulares (IAL, 2010).  
 
4.3 -  Amostra 
 
 Para a etapa de análise citotóxica foram utilizadas como 
amostras cânulas de hidrodissecção em alumínio para oftalmologia  
(Figura 1) com, aproximadamente, 4,0 cm de comprimento, 0,6 mm 
de diâmetro e 0,2 mm na porção distal (Steel Inox®, Brasil), e para a 
etapa de análise microbiológica, instrumentais cirúrgicos de aço inox 
novos (Figura 2) - Pinças anatômicas sem dente Erwin Guth!, Brasil 
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de 14 cm. A escolha destes instrumentais caracterizou-se pela 
possibilidade de inoculação direta da amostra (cânulas de 
hidrodissecção) sobre a camada de ágar, sem causar dano ao 
mesmo e de inoculação direta da amostra (pinça anatômica) no tubo 
contendo meio de cultura.  
 
Figura 1. Cânulas de hidrodissecção utilizadas como amostra 
na etapa de análise citotóxica. São Paulo, 2014. 

 
Fonte: Própria do autor. 
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Figura 2. Pinças anatômicas sem dente utilizadas como 
amostra na etapa de análise microbiológica. São Paulo, 2014.  
 

 
Fonte: Própria do autor.  

 

4.4 – Aspectos éticos e legais 
 
 A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
HU-USP sob o registro CEP-HU/USP:1.264/13 (Anexo 1).  
  
4.5 - Detalhamento das etapas do experimento 
 
 4.5.1 - Grupos de estudo: 
 Para a etapa de análise citotóxica da pesquisa, com o objetivo 
de avaliar a citotoxicidade gerada pela manipulação, utilizando 
diferentes tipos de luvas e sem o uso destas, foram constituídos os 
seguintes grupos de estudo: 
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 Grupo C1: manipulação com luvas de látex com pó 
 Grupo C2: manipulação com luvas de látex sem pó 
 Grupo C3: manipulação com luvas vinílicas 
 Grupo C4: manipulação com luvas nitrílicas 
 Grupo C5: manipulação sem luvas  
 A Figura 3 apresenta os quatro tipos de luvas, utilizados no 
experimento.   
 
Figura 3.  Os quatro tipos de luvas, utilizadas no experimento. 
São Paulo, 2014.  

 
Fonte: Própria do autor.  

 
 Para a etapa de análise microbiológica da pesquisa, com o 
objetivo de avaliar microbiologicamente as amostras manipuladas 
sem o uso de luvas, foram constituídos os seguintes grupos de 
estudo:  
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 Grupo M1: teve o objetivo de avaliar quantitativamente a carga 
microbiológica da manipulação das amostras sem o uso de luvas.  A 
formação desse grupo baseou-se no interesse em definir a carga de 
microrganismos nos instrumentais antes da esterilização.  
 Grupo M2: teve o objetivo de avaliar qualitativamente a carga 
microbiológica da manipulação das amostras sem o uso de luvas. A 
formação deste grupo justificou-se pelo interesse em recuperar todo 
e qualquer microrganismo que possa ter sido deixado nas amostras. 
 Grupo controle positivo microbiológico: teve o objetivo de 
confirmar a viabilidade dos métodos.  
 Grupo controle da esterilização: teve o objetivo de confirmar a 
efetividade da esterilização.  
   
 4.5.2 - Etapa de análise citotóxica  
  Testes citotóxicos in vitro podem ser utilizados como uma 
primeira etapa na avaliação biológica do material. Estes métodos 
são desenhados para determinar a resposta biológica de uma 
cultura de células quando expostas a material e/ou extratos deste 
material. A citotoxicidade é determinada qualitativa ou 
quantitativamente, por meio da medida de uma série de parâmetros 
 (ISO 10.993-5, 2009).  
 No LEM, as amostras (cânulas de hidrodissecção) eram 
submetidas à limpeza manual com água potável, detergente 
enzimático (3M® - Detergente Multienzimático), escovas de cerdas 
macias e preparadas por meio de manipulação pela própria 
pesquisadora, de acordo com o grupo ao qual pertenciam, sendo 
cinco amostras com luvas de látex com pó (Grupo C1), cinco 
amostras com luvas de látex sem pó (Grupo C2), cinco amostras 
com luvas vinílicas (Grupo C3) e outras cinco amostras com luvas 
nitrílicas (Grupo C4).  No HU, cinco amostras foram manipuladas por 
funcionários do CME sem o uso de luvas (Grupo C5), após limpeza 
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realizada conforme rotina da própria Instituição, que será descrita a 
seguir.   
 A manipulação caracterizava-se pelo toque das mãos em todo 
o corpo das amostras por 30 segundos. Este tempo representou 
uma média de tempo calculada pela própria pesquisadora, com base 
na observação prática, para inspeção de pinças complexas e 
simples (Figura 4). 
 
Figura 4. Cânulas sendo manipuladas para a etapa de análise 
de citotoxicidade. São Paulo, 2014. 

 
Fonte: Própria do autor.  
 

 As amostras foram embaladas em papel grau cirúrgico/filme e 
esterilizadas em autoclave a vapor saturado sob pressão a 135ºC 
por 5 minutos.  
   As amostras foram, então, encaminhadas ao Núcleo de 
Cultura de Células do IAL, onde foram investigadas quanto à 
toxicidade celular pelo método da difusão em ágar (ISO 10.993-5, 
2009). Com base na United States Pharmacopeia – USP-30 (2009), 
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a linhagem celular utilizada foi a NCTC Clone 929 (Célula L, 
derivada da linhagem L - tecido conjuntivo de camundongo) 
catalogada no acervo do Núcleo de Cultura de Células do IAL sob o 
número  CCIAL020, proveniente da American Type Culture 
Collection (ATCC® CCL-1").   

Os ensaios foram realizados em cabine de proteção biológica, 
em sala limpa com o sistema de filtro absoluto e pressão positiva.  

A linhagem celular clone NCTC 929 foi cultivada em meio 
mínimo de Eagle, suplementado com 0,1 mM de aminoácidos não 
essenciais, 1,0 mM de piruvato de sódio e 10% de soro fetal bovino 
sem antibiótico (MEM com 10% SFB).  

As células ressuspendidas foram semeadas em volumes de 5 
ml em placas de Petri (concentração 3,0X105 cel/mL). Foi realizada 
incubação por 48 horas a 37ºC em atmosfera úmida, contendo 5% 
de CO2. Com a monocamada de células já formada, o meio de 
cultura foi desprezado, sendo adicionados 5 mL de meio overlay nas 
placas de Petri. O meio overlay é composto de MEM duas vezes 
concentrado com ágar a 1,8% contendo 0,01% de corante vital 
vermelho neutro. O ágar foi fundido e misturado com o MEM, a 
44±1ºC. As placas de Petri foram incubadas novamente em estufa 

em atmosfera com 5% de CO2 a 37ºC, por 24 horas.  
Sempre utilizando material esterilizado e técnica asséptica, as 

cânulas eram depositadas sobre o ágar das culturas celulares nas 
placas de Petri, a fim de avaliar a possível toxicidade (Figura 4). 
Também foram depositados sobre as monocamadas fragmentos de 
0,5 cm de cada tipo de luva (látex com pó, látex sem pó, vinílica e 
nitrílica) para controlar a toxicidade das luvas isoladamente (Figura 
5).  

Como controles positivos, foram usados fragmentos de 0,5 
cm de borracha látex e como controles negativos, fragmentos de 0,5 
cm de papel de filtro atóxico.   

Foi realizado um Controle negativo no qual amostras sem 
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manipulação alguma foram avaliadas quanto a toxicidade.  
 
Figura 5. Cânula utilizada como amostra depositada sobre a 
camada de ágar na etapa de análise citotóxica. São Paulo, 2014.  

 
Fonte: Própria do autor.  
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Figura 6. Fragmento de luva depositado sobre a camada de 
ágar na etapa de análise citotóxica. São Paulo, 2014. 

 
Fonte: Própria do autor.  
 

 A toxicidade celular foi evidenciada macroscopicamente pela 
formação do halo incolor sob ou ao redor do material tóxico, medido 
com paquímetro calibrado e, microscopicamente, pela alteração da 
morfologia e morte das células ao redor das amostras. Todos os 
ensaios foram realizados em triplicata. 
 A interpretação deste resultado foi realizada com base nos 
graus de reatividade biológica para o método da difusão em ágar, 
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descritos na Norma ISO 10.993-5:2009 e reproduzidos abaixo, 
conforme os dados do Quadro 1.  

 
 
Quadro 1 – Graus de reatividade biológica para o teste de 
citotoxicidade pelo método da difusão em ágar, conforme a 
Norma ISO 10.993-5:2009. São Paulo, 2014.  

Grau Reatividade 
Descrição da zona de 

reatividade 
Efeito 

citotóxico 

0 Nenhuma 
Zona não detectável sob ou ao 

redor da amostra. 
Negativo 

1 Leve 
Algumas células malformadas 

ou degeneradas sob a amostra. 
Negativo 

2 Branda 
Zona limitada à área sob a 

amostra. 
Negativo 

3 Moderada 
Zona estabelecendo-se até 1 

cm da amostra. 
Positivo 

4 Grave 
Zona estabelecendo-se por 
mais de 1 cm da amostra. 

Positivo 

 
 A etapa de análise citotóxica está esquematizada 
resumidamente na Figura 7. 



Material e Método 

Camila Quartim de Moraes Bruna 

 

43 

Figura 7. Resumo esquemático da etapa de análise citotóxica. 
São Paulo, 2014. 
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4.5.3 - Etapa de análise microbiológica  
 As amostras (pinças anatômicas sem dente) foram 
submetidas à limpeza manual utilizando escova de cerdas macias, 
água potável e detergente enzimático (HS Zyme – H Strattner™, 
Brasil), de acordo com a rotina da CME do HU-USP. Após a limpeza, 
10 amostras foram manipuladas pelos funcionários da CME, que 
faziam uso de máscara, gorro e roupa privativa.   
 A manipulação seguiu o mesmo padrão estabelecido na etapa 
de análise citotóxica (FIGURA 8). 
 
Figura 8. Manipulação das pinças na etapa de análise 
microbiológica. São Paulo, 2014.  

 
Fonte: Própria do autor.  
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 Após a manipulação, as amostras foram divididas 
aleatoriamente em dois grupos. Dez amostras foram depositadas, 
pelos próprios funcionários em sacos plásticos esterilizados, 
contendo 200 mL de Soro Fisiológico 0,9% (SF – Baxter™, Estados 
Unidos da América), que, posteriormente foram lacrados, formando 
o Grupo M1. Dez outras amostras foram inoculadas diretamente, 
também pelos próprios funcionários, em tubos de vidro com tampa 
rosqueável, contendo 100 mL (suficientes para imergir 
completamente as pinças – Figura 9) de Tryptic Soy Broth (TSB – 
BD Difco™, Estados Unidos da América), formando o Grupo M2. 
Dez outras amostras manipuladas pelos funcionários foram 
depositadas diretamente em papel grau cirúrgico e esterilizadas em 
autoclave a vapor a 134ºC por 5 minutos, constituindo o Grupo 
Controle da esterilização.   
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Figura 9. Pinças utilizadas como amostra depositadas em 
frasco de vidro contendo 100 mL de meio TSB. São Paulo, 2014. 

 
Fonte: Própria do autor. 

  
 As amostras foram, então, encaminhadas para o LEM, em 
caixas herméticas para incubação e análise.  
 No LEM, dez amostras de pinças foram intencionalmente 
contaminadas com uma suspensão bacteriana para a contaminação 
desafio, formada por 500 mL de caldo TSB (BD - Difco™, Estados 
Unidos da América) acrescido de Serratia marscecens (ATCC® 
14756™) a 106 Unidades Formadoras de Colônias (UFC), formando 
o Grupo Controle positivo microbiológico. Estas amostras foram 
previamente limpas com água potável, detergente enzimático (3M®, 
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Brasil - Detergente Multienzimático) e escova de cerdas macias e 
secas em compressas de gaze esterilizadas (Cremer®, Brasil). As 
amostras foram imersas na suspensão desafio e deixadas para 
secar, por, aproximadamente, 5 minutos, sobre compressas de gaze 
esterilizadas (Cremer®, Brasil). Quando secas, as amostras foram 
aleatoriamente divididas em dois grupos, sendo cinco delas 
depositadas em tubos de vidro com tampa rosqueável, contendo 100 
mL (suficientes para imergir completamente as pinças) de caldo TSB 
(BD - Difco™, Estados Unidos da América) e outras cinco amostras 
foram depositadas em saco esterilizado, contendo 100 mL de SF 
0,9%.  

Após inoculação em meio TSB, as amostras do Grupo M2, 
metade do Grupo Controle positivo microbiológico (para a fase de 
análise qualitativa) e o Grupo Controle negativo da esterilização 
foram incubadas no LEM em estufa (FANEM®, Brasil) a 37°C ± 2ºC 

por 14 dias (USP 34, 2011), com leitura diária para identificação de 
possível turbidez.  

As amostras do Grupo M2 que apresentaram turvação foram 
encaminhadas para o Laboratório de Microbiologia do Serviço de 
Infecção Hospitalar da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo da Faculdade de Ciências Médicas para identificação dos 
microrganismos.  
  No LEM, as amostras acondicionadas em sacos plásticos 
com SF 0,9% do Grupo M1, metade do controle positivo 
microbiológico (para a fase de análise quantitativa) e metade do 
controle negativo da esterilização, foram sonicadas (Figura 10) três 
vezes por 5 segundos em lavadora ultrassônica (Modelo USC-2800, 
Enge Solutions!, Estados Unidos da América) e agitadas (Figura 

11) por 10 minutos em agitador orbital (Modelo 255 - B, Fanem®, 
Brasil) a 160 rotações por minuto (rpm), com o intuito de desprender 
no líquido eluído os microrganismos presentes nas amostras.   

Em cabine de proteção biológica (Modelo VLFS 12 - VECO®, 
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Brasil), os lacres dos sacos foram retirados com tesoura esterilizada, 
e o conteúdo foi despejado no sistema esterilizado para filtragem 
(Sterifil® Milipore™, Estados Unidos da América), acoplado a um 
frasco Kitassato ligado a uma bomba de vácuo (Figura 12), usando 
membranas de 0,20 micra (Merck Milipore™, Estados Unidos da 
América), configurando o método de filtração por membrana (USP 
34, 2011). O conteúdo dos sacos era dividido em dois, portanto, 
cada membrana filtrava 100 mL do lavado resultante da extração da 
carga microbiana das amostras, e cada membrana era depositada 
em uma placa de Petri, uma contendo ágar sangue (Probac®, 
Brasil), com o intuito de promover o crescimento não seletivo de 
microrganismos aeróbios, e a outra contendo ágar Anaerinsol 
(Probac®, Brasil), para promover o crescimento de microrganismos 
anaeróbios.  As placas foram lacradas e incubadas em estufa 
(FANEM®, Brasil) a 37ºC ± 2ºC por 14 dias, com leitura diária para 

averiguar o crescimento microbiano, e as placas de ágar Anaerinsol 
eram antes acondicionadas em jarras de anaerobiose (Probac®, 
Brasil).  

As placas que apresentaram crescimento foram 
encaminhadas  ao Laboratório de Microbiologia do Serviço de 
Infecção Hospitalar da Irmandade Santa Casa de Misericórdia de 
São Paulo da Faculdade de Ciências Médicas para identificação dos 
microrganismos.  
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Figura 10. Saco plástico contendo amostra da fase quantitativa 
da etapa microbiológica sendo sonicado. São Paulo, 2014. 

 
Fonte: Própria do autor.  
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Figura 11. Saco plástico contendo amostra da fase quantitativa 
da etapa microbiológica sendo agitado. São Paulo, 2014.  

 
Fonte: Própria do autor. 
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Figura 12. Sistema de filtragem utilizado para a fase quantitativa 
da etapa microbiológica. São Paulo, 2014.  

 
Fonte: Própria do autor.  

 

 As fases da etapa microbiológica estão representadas 
resumidamente na Figura 13 e os Grupos de Controle na Figura 14.  
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Figura 13. Resumo esquemático da etapa de análise 
microbiológica. São Paulo, 2014.  
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Figura 14. Resumo esquemático dos Grupos de Controle. São 
Paulo, 2014.  
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4.5.4 – Definição do tamanho amostral  
Todos os tipos de luvas disponíveis para pronto uso no 

mercado (látex com pó, látex sem pó, nitrílica e vinílica) foram 
usados reproduzindo a prática que acontece no CME. Inicialmente, 
trabalhou-se em quintuplicata para cada tipo de luva como tamanho 
amostral, selecionando-as aleatoriamente de cada caixa. Com base 
nos resultados dessa amostra, intencionou-se ampliar o tamanho 
amostral apoiado nas possíveis diferenças que seriam encontradas. 
Tendo em vista a ausência de diferenças nos resultados entre os 
grupos comparados, foi possível concluir a pesquisa com cinco 
amostras para cada grupo.   



 

 

 
 
 
 

Resultados 
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5 RESULTADOS 

5.1 – Etapa de análise citotóxica  
 
 

Os resultados dos testes da etapa de análise citotóxica não 
apresentaram toxicidade em nenhuma das amostras, 
independentemente do tipo de luva utilizada na manipulação das 
mesmas (Figura 15). Estes resultados estão apresentados nos 
dados do Quadro 2.   
 
Figura 15. Reatividade biológica apenas sob a amostra na 
camada de células, caracterizando não citotoxicidade, grau 
dois. São Paulo, 2014. 
 

 
Fonte: Própria do autor.  
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Quadro 2. Reatividade biológica das amostras nas placas de 
cultura celular, conforme diferentes tipos de manipulação. São 
Paulo, 2014.  

Tipo de 
manipulação Efeito* Reatividade (cm)* Grau* 

NC sob a amostra 2 
NC sob a amostra 2 
NC sob a amostra 2 
NC sob a amostra 2 

Látex com pó 
C1 

NC sob a amostra 2 
NC # # 

NC sob a amostra 2 
NC sob a amostra 2 
NC sob a amostra 2 

Látex sem pó 
C2 

NC sob a amostra 2 
NC sob a amostra 2 
NC sob a amostra 2 
NC sob a amostra 2 
NC sob a amostra 2 

Vinílica 
C3 

NC sob a amostra 2 
NC sob a amostra 2 
NC sob a amostra 2 
NC sob a amostra 2 
NC sob a amostra 2 

Nitrílica 
C4 

NC sob a amostra 2 
NC sob a amostra 2 

NC sob a amostra 2 
NC sob a amostra 2 
NC sob a amostra 2 

sem luva 
C5 

NC sob a amostra 2 
NC: Não citotóxico                    *Conforme ISO 10.993-5.         #: inexistente 
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 Todas as amostras de luvas apresentaram toxicidade (Grau 3) 
quando depositadas diretamente sobre a camada de células (Figura 
16), estes resultados estão apresentados nos dados do Quadro 3.  
 
Figura 16. Halo formado pelo efeito citotóxico do fragmento de 
luva, depositado sobre a camada de células. São Paulo, 2014.  
 

 
Fonte: Própria do autor.  
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Quadro 3. Reatividade biológica nas placas de cultura celular 
de cada tipo de luva utilizado como controle. São Paulo, 2014.  

* Conforme ISO 10.993-5 
 

 Os controles positivos dos testes citotóxicos apresentaram halo 
de morte celular (toxicidade positiva), e os controles negativos não 
mostraram toxicidade. O controle Negativo (sem manipulação) não 
apresentou toxicidade em nenhuma das amostras.   
 

5.2 – Etapa de análise microbiológica 
 
 Os resultados dos testes da etapa de análise microbiológica 
apresentaram crescimento microbiano em todas as amostras das 
fases quantitativa M1 (Figura 17) e qualitativa M2 (Figura 18). Na 
fase de análise quantitativa para microrganismos aeróbios, houve 
crescimento nas cinco amostras e os microrganismos isolados, bem 
como suas respectivas quantidades estão descritos nos dados do 
Quadro 4.  

LUVA Efeito*  Reatividade (cm)* Grau* 

citotóxico 0,85 3 
citotóxico 0,80 3 Látex com pó 
citotóxico 0,85 3 

citotóxico 0,40 3 
citotóxico 0,27 3 Látex sem pó 
citotóxico 0,26 3 

citotóxico 0,44 3 
citotóxico 0,35 3 Vinílica 
citotóxico 0,30 3 

citotóxico 0,83 3 
citotóxico 0,73 3 Nitrílica 
citotóxico 0,80 3 
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Figura 17. Placa de Petri apresentando crescimento de 
microrganismos. São Paulo, 2014. 

 
Fonte: Própria do autor.  
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Quadro 4. Microrganismos aeróbios encontrados na fase de 
análise quantitativa, após manipulação das amostras sem luva. 
São Paulo, 2014.  
   

*UFC: Unidades Formadoras de Colônias 

** $ 300 UFC 

 
 
 

Placa 

 
 

Microrganismo aeróbio 
 
 

UFC* 

1 

 
Staphylococcus coagulase negativa 

Bacillus spp  
 

23 
2 

2 

 
Staphylococcus coagulase negativa        

Bacillus spp 
 

1 
Incontável** 

3 
Micrococcus spp  

Staphylococcus coagulase negativa        
Bacillus spp 

1 
Incontável ** 

4 

4 
Micrococcus spp                                    

Bacillus spp                                    
Staphylococcus coagulase negativa 

3 
2 
2 

5 
 

Staphylococcus coagulase negativa 
 

3 
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 Nas cinco amostras incubadas em condições de anaerobiose, 
também houve crescimento positivo e estes microrganismos estão 
apresentados nos dados do Quadro 5 com suas respectivas UFCs.  
 
 
Quadro 5. Microrganismos anaeróbios encontrados na fase de 
análise quantitativa, após manipulação das amostras sem luva. 
São Paulo, 2014.  

 
*UFC: Unidades Formadoras de Colônias 

   

  
 

Placa 
 

Microrganismo anaeróbio 
 

UFC* 

1 
 

Klebsiella pneumoniae  
Bacillus spp 

 
1 
1 

2 
 

Micrococcus spp 
 

1 

3 
Klebsiella oxytoca          

Staphylococcus coagulase negativa 
Clostridium spp  

16 
3 
2 

4 Acinetobacter baumannii  
 

1 
 

5 
 

Staphylococcus coagulase negativa 
 

2 
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Os microrganismos identificados na fase qualitativa da etapa 
microbiológica estão descritos nos dados do Quadro 6.   
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Quadro 6. Microrganismos encontrados na fase de análise 
qualitativa, após manipulação das amostras sem luva. São 
Paulo, 2014. 

  

Amostra Microrganismo 

1 
Staphylococcus coagulase negativa 
Bacilo Gram positivo não esporulado 

2 
Bacilo Gram positivo 

Staphylococcus aureus 

3 
Staphylococcus coagulase negativa 

Bacilo Gram positivo 

4 
Bacilo Gram positivo 

Staphylococcus coagulase negativa 

5 

Staphylococcus coagulase negativa 
Streptococcus sp 

Bacilo Gram positivo 
Bacilo Gram positivo não esporulado 

6 
Bacilo Gram positivo 

Staphylococcus coagulase negativa 

7 
Staphylococcus coagulase negativa 

Bacilo Gram positivo 

8 
Staphylococcus coagulase negativa 

Streptococcus Grupo viridans 
Bacilo Gram positivo não esporulado 

9 
Acinetobacter calcoaceticus 

Staphylococcus coagulase negativa 
Bacteróides spp 

10 

Acinetobacter calcoaceticus 
Burkholderia cepacia 

Staphylococcus aureus 
Bacteróides spp 
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Figura 18. Meio de cultura apresentando turbidez por 
crescimento bacteriano. São Paulo, 2014.  

 
Fonte: Própria do autor.  

 
 O grupo Controle positivo microbiológico apresentou 
crescimento de S. Marcescens (ATCC® 14.756™) em todas as 
amostras, tanto para a fase de análise qualitativa como a fase de 
análise quantitativa (Figuras 19 e 20).  
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Figura 19. Placas de Petri apresentando crescimento de S. 
marcescens (ATCC® 14.756™) do Controle positivo da fase 
qualitativa da etapa microbiológica. São Paulo, 2014.  

 
Fonte: Própria do autor.  
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Figura 20. Placas de Petri apresentando crescimento de S. 

marcescens (ATCC® 14.756™) do Controle positivo da fase 
quantitativa da etapa microbiológica. São Paulo, 2014.  

 
Fonte: Própria do autor.   
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 O grupo Controle negativo da esterilização não apresentou 
crescimento de microrganismos em nenhuma das amostras.  
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6 DISCUSSÃO 

 Os resultados demonstraram a toxicidade das luvas quando 
colocadas diretamente sobre a camada de ágar, mas essa 
toxicidade foi transferida para os instrumentais de modo mais 
brando, a ponto de não representar risco celular. Conforme a norma 
ISO 10.993-5:2009, produtos médico-hospitalares são liberados para 
uso quando apresentam uma zona de reatividade de até Grau 2.  
 A hipótese inicial da pesquisa era de que houvesse diferenças 
nas reatividades de cada tipo de luva, pois o látex é sabidamente 
agressivo às células e é, inclusive, utilizado como Controle positivo 
nos testes de citotoxicidade. As luvas nitrílicas, consideradas, até 
então, menos tóxicas, apresentaram toxicidade semelhante às 
demais luvas. 
 A manipulação das amostras sem uso de luvas teve o mesmo 
grau de reatividade quando usando luvas. Não foi possível 
determinar, que elemento ou resíduo propiciou toxicidade das mãos 
para as amostras, mas existe a possibilidade de que endotoxinas 
possam ter surgido, de forma amena, após a esterilização dos 
instrumentais.  
 Endotoxinas são toxinas provenientes da lise das células das 
bactérias Gram-negativas, são estáveis ao aquecimento e, por isso, 
não se degradam após autoclavação, podendo levar a respostas 
imunes e inflamatórias graves (PIAZZA, MENEZES, 2004) e são 
capazes de destruir a camada de células em um teste de 
citotoxicidade.    
 Os microrganismos isolados das amostras da etapa de 
análise microbiológica têm como habitat natural a microbiota 
humana e/ou o meio ambiente (TRABULSI, ALTERTHUM, 2008), 
mas algum deles, como Burkholderia cepacia, Acinetobacter 
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baumannii, Klebsiella pneumoniae e Acinetobacter calcoaceticus, 
por exemplo, podem ter papel importante nas infecções nosocomiais 
(HICPAC, 2007).   
 Neste estudo, as bactérias encontradas foram, em sua 
maioria, semelhantes às bactérias isoladas das mãos de 
profissionais de saúde de outros estudos, bem como o número de 
espécies isoladas (LARSON at al., 1998; BORGES, SILVA, FILHO, 
2006; ROCHA, BORGES, FILHO, 2009).   
   Os resultados obtidos demonstraram crescimentos da ordem 
de um a quatro UFC por amostra e duas amostras apresentaram 
crescimento incontável, que se caracterizou por $102 log. Estudos 

mostram que a carga microbiana nas mãos de funcionários 
envolvidos na assistência à saúde varia de 3.9 x 104 = 39.0000 a 4.6 
x 106 = 4.600.0000 CFU/cm2 (PRICE,1938; LARSON, 1984; 
LARSON et al., 1998).  
    Embora todas as amostras manipuladas sem luvas pelos 
funcionários tenham sido satisfatoriamente esterilizadas (o que não 
isenta a presença de endotoxinas), esses resultados merecem 
considerações, pois acenam para uma possível falha na 
higienização das mãos dos funcionários envolvidos no preparo dos 
instrumentais.  
   A preocupação com as questões relacionadas à qualidade da 
higienização das mãos dos funcionários no CME é pertinente. A 
adesão a este procedimento varia entre 30% e 48% para os 
profissionais de saúde envolvidos no cuidado direto ao paciente 
(PITTET, MOUROUGA, PERNEGER, 1999; BISCHOFF et al., 2000; 
KREDIET et al, 2011). Supõe-se que esta adesão seja ainda mais 
baixa na área limpa do CME, pela inexistência de contato direto com 
paciente ou com produtos contaminados.  
 Provavelmente, é justo a ausência de pacientes no CME que 
torna a frequência e assiduidade à higienização das mãos menor e 
mais difícil. Cabe ao responsável técnico do CME realizar educação 
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continuada quanto à importância e necessidade da adesão à higiene 
das mãos ao manipular material limpo.  
 As organizações que orientam as rotinas no CME (AAMI, 2006; 
AORN, 2013, SOBECC, 2013) recomendam que os funcionários que 
inspecionam o material sempre lavem as mãos ao manipular 
material limpo, antes e após ir ao banheiro e comer e/ou efetuar 
outra tarefa, que não seja a manipulação dos instrumentais limpos.   

A World Health Organization (WHO) indica cinco momentos 
propícios para a lavagem das mãos (WHO, 2009): 

- antes do contato com o paciente 

- antes da realização de procedimento limpo/ asséptico 

- após exposição a fluidos corpóreos  

- após contato com o paciente 

- após contato com o ambiente próximo ao paciente  
 Embora o CME pareça não se adequar a estas 
recomendações, a etapa de preparo dos instrumentais é um 
procedimento limpo, e a área suja de recebimento de produtos sujos, 
expõe o colaborador a fluidos corpóreos.  
 Mesmo diante da ausência de crescimento de microrganismos 
nas amostras após o método de esterilização utilizado, o preparo 
não deve aumentar a carga microbiana dos instrumentais. Instituir o 
uso de luvas por falhas no controle da higienização das mãos dos 
funcionários envolvidos no preparo não parece ser a solução ideal, 
pois não soluciona o problema da baixa adesão à higienização das 
mãos.    
 Da mesma maneira, utilizar luvas com o intuito de proteger os 
funcionários de possíveis resíduos não eliminados com a limpeza 
dos instrumentais dificulta a solução de um problema: a má 
qualidade do processo de limpeza. Independente da maneira como 
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esses instrumentais são lavados, mecânica ou manualmente, estes 
devem chegar limpos à área limpa.  

Afinal, como citado anteriormente, a limpeza tem a 
capacidade de reduzir significativamente a carga orgânica e 
inorgânica dos instrumentais (HANSON, GOR, CLARKE, 1989; 
VESLEY et al., 1992; WEBER, 1995; CHU, MCALISTER, 
ANTONOPLOS, 1998; ALFA, DEGAGNE, OLSON, 1999; RUTALA, 
ALFA, JACKSON, 2001; ALFA, NEMES, 2004; WEBER, 2004; 
BAXTER et al., 2006; MURDOCH et al., 2006; RUTALA, ALFA et al., 
2006), garantindo segurança na manipulação destes quando já 
limpos e em condições seguras de manuseio, sem a necessidade de 
uso de Equipamento de Proteção Individual, como luvas.   

 Máquinas lavadoras que terminam seus ciclos com 
instrumentais cheirando a sangue ou gordura, ou com sujeira 
aparente requerem manutenção, seguida de validação e 
qualificação, bem como funcionários que realizam lavagem manual 
de instrumentais e os entregam sujos precisam de treinamento.  
 Portanto, não seria, a priori, a condição que o instrumental 
chega à mesa de preparo a questão decisória para o uso das luvas.  

Quando não indicado, o uso de luvas representa desperdício 
de recursos e não contribui para a redução de transmissão-cruzada 
de microrganismos, e também pode reduzir as oportunidades para 
higienização das mãos. Adicionalmente, o mau uso das luvas pode 
resultar em transmissão de microrganismos (WHO, 2009).  

 Price (1938) observou que a flora das mãos enluvadas 
multiplica-se rapidamente, dobrando a cada 40 minutos quando as 
mãos estão secas ou a cada 15 minutos se as luvas forem 
molhadas, podendo chegar a um aumento que exceda 
consideravelmente a microbiota ordinária das mãos.  

Muitas vezes, lesões nas mãos que são causadas pelo uso 
de luvas, podem levar a alterações na microbiota da pele, 
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aumentando o risco de colonização por patógenos de importância 
nosocomial (LARSON et al., 1998).  

Em 1987, quando o CDC propôs o uso de luvas como 
precaução universal em razão do advento da AIDS (CDC, 1987), 
houve um repentino aumento dos relatos de casos de alergia ao 
látex (SÁ, MALLOZI, SOLE, 2010). Caracterizada como alergia do 
tipo I (IgE mediada), tem como sintomas urticária, angioedema, 
rinite, conjuntivite, broncoespasmo e anafilaxia (SUSSMAN et al, 
1998).  

Turjanmaa (1987) apresenta um estudo demonstrando a 
prevalência da sensibilização ao látex em trabalhadores da área da 
saúde, sobre tudo aqueles que desenvolviam atividades nas 
unidades cirúrgicas. Em 1989, foi feito o primeiro relato de Asma 
como doença ocupacional, causada pelo uso de luvas de látex 
(SEATON, CHERRIE, TURNBULL, 1988). 

Ownby (2002) considera impossível atestar se o aumento do 
uso de luvas de látex aumentou a sensibilização ao látex, a 
prevalência dos sintomas em pessoas já sensibilizadas ou a taxa de 
reconhecimento da alergia ao látex. Parece provável que a grande 
exposição ao látex aumentou a sensibilização e o reconhecimento 
dos sintomas simultaneamente.  

Charous et al. (2002) acreditam haver evidências suficientes 
para concluir que a alergia ao látex aumenta com a exposição 
ocupacional, além de acreditarem que a asma ocupacional é 
causada exclusivamente pelo uso contínuo de luvas de látex. Os 
autores citados acreditam que o uso de luvas de látex deveria ser 
restrito, desencorajando seu emprego, sobretudo as que contêm pó,  
quando não há exposição a contaminantes.  

Estudos vêm mostrando que, em adultos trabalhadores da 
área da saúde expostos a luvas de látex, a prevalência da 
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sensibilização varia de 0,5% a 5%, podendo chegar a 36% 
(SUSSMAN et al, 1998; CHAROUS et al, 2004).  

O aumento da comercialização das luvas e consequente 
migração de sua fabricação para produtores asiáticos,  levou a uma 
piora de sua qualidade, para baratear a produção, o que gerou luvas 
com mais proteínas alergênicas (OWNBY, 2002; SCOTT, 2008).  

A questão com os custos deve ser considerada, tanto o custo 
de compra da luva como os custos ambientais e de descarte. Dados 
apontam que a implementação das precauções universais em um 
hospital-escola representaram um aumento de 92% nos custos 
gerais da Instituição, sendo dois terços deste valor representados 
apenas pela compra de luvas (DOEBBELING, WENZEL, 1990).  

Na época em que este experimento foi realizado, a variação 
de preços para as caixas de diferentes tipos de luvas não foi tão 
significativa, não justificando a escolha pela luva de látex por 
economia. 

 Comprou-se uma caixa de luvas de látex com pó por, 
aproximadamente, 16,00 reais, de luvas de látex sem pó por 26,00 
reais, de luvas vinílicas por 15,00 reais e nitrílicas por 19,00 reais. 
Com exceção das luvas de látex sem pó, a variação de preços foi 
pequena, embora os valores totais das caixas sejam significativos 
quando acumulados e somados.  

Estima-se que o custo apenas com luvas cirúrgicas nos 
Estados Unidos da America (EUA) seja em torno de 206 milhões de 
dólares por ano (HOSP MATER MANAGE, 2006), mas este valor 
não inclui luvas de procedimento, portanto, é bastante subestimado. 
Na Inglaterra, um único hospital-escola relata gastar anualmente 700 
mil Libras com o uso de luvas de procedimento (DENWOOD, 2011). 
Não foram encontrados dados sobre o custo com o uso de luvas no 
Brasil.  
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Outro ponto preocupante diz respeito ao descarte dessas 
luvas. Acredita-se que, anualmente, sejam desprezadas 100 bilhões 
de luvas no mundo (SCOTT, 2008). No Brasil, a legislação considera 
as luvas utilizadas resíduos do tipo A4, portanto, não passíveis de 
reciclagem (BRASIL, 2004).  

Os diferentes tipos de manipulação dos instrumentais 
cirúrgicos realizados neste estudo, por apresentarem graus de 
citotoxicidade iguais, foram equivalentes, portanto, sob a óptica da 
geração de resíduo com o uso de luvas, fica evidente a indicação da 
realização do preparo sem o uso de luvas, contrariando a 
recomendação vigente hoje no Brasil (BRASIL, 2012). Para tanto, a 
atenção à higienização das mãos nesta etapa do reprocesso deve 
ser redobrada.  
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7 CONCLUSÃO   

 Embora exista hoje recomendação para uso de luvas no 
preparo de instrumental cirúrgico no Brasil (BRASIL, 2012), e 
embora este estudo tenha evidenciado não haver diferença na 
toxicidade do preparo com o uso de diferentes tipos de luvas e sem 
o uso destas, as desvantagens apresentadas pelo uso de luvas, 
como o risco de sensibilização ao látex para o profissional calçando 
a luva, além dos custos de compra e o impacto da geração de 
resíduos biológicos ao meio ambiente, o preparo sem o uso de 
luvas, com as mãos nuas, mostrou-se a recomendação ideal.  
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