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RESUMO:  0 estudo propoe uma ana l ise do s istema de reprocessamento de luvas de 
latex em seus aspectos tecn icos e financeiros, objetivando sua va l ida980,  ou  ad0980 
de u ma nova estrateg i a ,  que garanta 0 supri mento adequado de luvas ,  tanto q u antita
tiva como qua l itativa mente, aos d iversos Servi90s do Hospita l Un ivers itario .  0 tra ba lho  
fo i desenvolvido no perfodo de janeiro de 1 991  a mar90 de 1 992 . Os resu ltados 
demonstra ra m  que a adequa980 do uso da luva e a e l imina980 do reprocessamento, 
possib i l itara m  u ma redu980 de custos na uti l iza980 de luvas correspondente ao 
montante da ordem de 37% . 

ABSTRACT: The study proposes a n  ana lysis of the latex g loves reprocessing system 
and its techn ica l  and financial  aspects a iming its va l idation or the use of a new strategy 
wh ich can guara ntee the proper gloves supply in terms of  quantity a nd qua l ity to  the  
d ifferent services in  the U n iversity Hospita l .  This work was developed between January 
1 99 1  a nd March 1 993.  The  resu lts showed the  adequacy of  the use  of  g loves a nd the 
nonreprocessi ng system enabled a cost reduction u p  to 37% in  its su itabl i l ity . 

1 .  INTRODU�AO 

o uso, processamento e reprocessamento de ma
teriais sao temas que ao longo do tempo vern sucitan
do iniImeros e abrangentes questionamentos por parte 
dos enfermeiros, especial mente os envolvidos no tra
balho em areas de apoio como Centrais de Materiais 
e Esterilizac;:oes (CME) ou areas administrativas. 

Assim, alguns trabalhos tern sido produzidos na 
tentativa de responder a esses questionamentos, como 
os de SILVA (8); SILVA et al. (9) ;  FARIA et al. (5); 
PAST ANA & LORENZETTI (7); HENDRIX (6); AL
MEIDA & LUIZOTTI ( 1 ) e GONGAL YES et al. (4) 

Os auto res citados tern demonstrado em suas 
publicac;:oes, preocupac;:oes que envolvem aspectos 

como riscos ocupacionais a que podem estar expostos 
os funcionarios e 0 equilibrio desejavel entre qual ida
de de assistencia e custo . 

A Central de Material e Esterilizac;:ao, embora 
Unidade de Enfermagem de apoio,  esta comprometi
do com a qualidade de assistencia prestada aos pa
cientes,  considerando ser de sua competencia e res
ponsabilidade 0 processamento dos materiais em Di
vel de qualidade que garanta a seguranc;:a do pacien
te-cliente e equipe de saude envolvidos no processo 
assistencial . 

ALMEIDA e LUIZOTII( l ) compartilham deste 
pensamento, quando prop5em um estudo sobre 0 
reprocessamento de luvas com vistas it seguranc;:a e 
qualidade de assistencia. 

Trabalho apresentado no 45° Congresso Brasi leiro de Enfermagem. Premio Noraci Pedrosa, 2° lugar. Recife-PE, 28 de novembro 
a 3 de dezembro de 1 993 . 
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A C.M.E. preconiza que os materiais ai proces
sados e reprocessados estejam condizentes, em quan
tidade e qualidade, com as necessidades do hospital, 
de maneira a consolidar a assistencia de enfermagem 
num contexto de eficiencia e eficacia. Entretanto, 
tomando-se 0 hospital como empresa, nao apenas os 
aspectos assistenciais merecem ser contemplados. 
Para a empresa, a pratica da anaIise e adequac;:ao 
custo/beneficio e primordial para seu sucesso e mes
mo sobrevivencia. 

A C.M.E.,  como unidade que trata basicamente 
de processar os materiais, esta envolvida com esta 
realidade empresarial . 

Essa 6tica nao e nova. Ha 20 anos; auto res como 
SIL VA (8), recomendavam que tecnicas de controle 
de custo fossem adotadas em todos os setores do 
hospital, objetivando uma visao detalhada do modo 
como estavam sendo utilizados os recursos envolvi
dos nas atividades assistenciais . 

EHART (2), por sua vez, garante que "eficiencia, 
eficacia e custo, sao componentes mensuraveis e di
retamente relacionados a qualidade de assistencia 
prestada em uma instituic;:ao. 

Embora nao exista ate 0 momento, urn quantita
tivo expressivo de publicac;:6es que analisem custos 
em enfermagem, pode-se perceber a preocupac;:ao que 
o assunto tern despertado, sobretudo nos profissionais 
sintonizados com gerencia eficiente e qualidade de 
servic;:o. 

SIL VA (9), destaca 0 papel do enfermeiro, no 
planej amento, organizac;:ao, direc;:ao e controle da alo
cac;:ao de recursos materiais para a efetivac;:ao de urna 
assistencia a menor custo . 

Os autores deste trabalho, por serem responsa
veis e/ou, por estarem diretamente envolvidos com 0 
planejamento e processamento de materiais no Hos
pital Universitario da USP (HU), sentiram de perto a 
problematic a da adequac;:ao do uso do material aos 
diversos procedimentos assistenciais e a necessidade 
de adoc;:ao de estrategias que viabilizem a diade, qua
lidade de assistencia-custo . 

Contemplando os aspectos ate aqui discutidos e 
a problematica relacionada a utilizac;:ao de luvas com 
a qual 0 Departamento de Enfermagem do HU se 
deparava, optou-se por uma anaIise critica da questao. 

Nesta anaIise, varios aspectos foram considera
dos. 0 primeiro deles foi a situac;:ao que a C.M.E. 
vinha enfrentando, onde a compatibil izac;:ao entre a 
produc;:ao de luvas e 0 atendimento da demanda diaria 
do hospital como urn todo, tomara-se inviavel. 

Outra questao que vinha sendo observada nos 
diversos setores do hospital era a inadequac;:ao exis
tente entre 0 uso de luvas e 0 procedimento a que se 
destinava. 

Aliada a isto, estava a considerac;:ao de que, esta 
inadequac;:ao poderia estar onerando a instituic;:ao, no 
que se referia ao custo da aquisic;:ao de luvas. 

Havia tambem, serias inquietac;:oes sobre a ques
tao do processamento e reprocessamento de luvas, 
levando-se em cont. os riscos ocupacionais envolvi
dos nesta pratica, 0 alto custo que a mesma representa, 
quando da observancia correta da normatizac;:ao exis
tente, e a falta de mecanismos seguros de controle de 
qualidade das luvas por reprocessamento. 

Na mesma ocasiao, surgia a recomendac;:ao do 
Ministerio da Saude, da implementac;:ao das Precau
c;:oes Universais nas instituic;:oes de saude, fator que 
certamente influenciaria no quantitativo de luvas uti
lizadas diariamente . 

o quadro acima delineado, configurava a neces
sidade imperativa da realizac;:ao deste estudo, que teve 
como objetivos: 

- conhecer como na instituic;:ao estava ocorrendo a 
utilizac;:ao da luva em relac;:ao ao procedimento; 

- padronizar 0 uso dos diferentes tipos de luvas por 
procedimento; 

- conhecer 0 custo do reprocessamento de luvas de 
latex, utilizadas em procedimentos nao cimrgicos; 

- analisar comparativamente 0 custo da luva reproc
essada ao custo da luva descartaveI. 

2. METODOLOGIA 

2.1 Universo e Popula�ao 

o trabalho foi desenvolvido no Hospital Univer
sitario da U SP, no periodo de dezembro de 1 990 a 
maio de 1 992.  

A pesquisa realizou-se em duas etapas distintas . 
Na primeira etapa, estabeleceu-se a padronizac;:ao das 
luvas por procedimento, e a populac;:ao foi constituida 
por 1 1  Unidades de Enfemlagem que correspondiam, 
na epoca, a 100%. 

A segunda etapa referiu-se a obtenc;:ao dos custos 
referentes a utilizac;:ao de luvas processadas e repro
cessadas, e 0 conhecimento do custo da aquisic;:ao de 
luvas utilizadas como descartaveis. 
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2.2 Defini�ao de Termos 

Para este estudo, foram considerados:  

- 1 °  Uso: A luva esterilizada na institui9ao, pela la  
vez, adquirida ja com a embalagem intema. 

- Reuso: A luva (par) reprocessada apOs 0 1° uso . 
- Mao: Luva (mao) reprocessada, apOs 0 1° uso . 

2.3 Coleta de Dados 

Na primeira etapa, os dados foram obtidos de 
duas formas, em conversas informais com as enfer
meiras das unidades, questionando-se 0 procedimen
to e 0 tipo de luva nele utilizados e posteriormente, 
com a aplica9ao do instrumento especifico.  

Na segunda etapa, 0 trabalho especifico des en
volvido foi a determina9ao do custo das luvas, que 
sera detalhado no item 3 .4. 

2.4 Instrumento para Coleta de Dados 

A padroniza9ao do tipo de luva a ser utilizado em 
cada procedimento, foi desenvolvida a partir da opi
niao das enfermeiras das diversas unidades e de espe
cial istas no assunto. 

o instrumento elaborado foi distribuido para to
das as Unidades de Enfermagem. As enfermeiras 
deveriam apontar 0 quantitativo necessario de cada 
tipo de luva, para suprir a demanda diaria e ainda 
acrescentar, caso necessario, algum procedimento 
030 contemplado na padroniza9ao . 

Os dados obtidos pela aplica9ao deste instrumen� 
to foram reunidos e possibilitaram 0 conhecimento do 
percentual de cada tipo de luva a ser utilizado pel as 
Unidades de Enfermagem como urn todo. 

2.5 Procedimento para Obten�ao de Custos 

2 .5 . 1 Processamento e Reprocessamento 
Para 0 estabelecimento do custo do processanlen

to e reprocessan1ento de luvas que constituiu a 2a 
etapa do trabalho, levou-se em considera9ao : 

- Mao-de-obra: Atendente de Enfermagem. 

- Material: Embalagem, (papel grau cirurgico),  gas 
oxido e eti leno (ETO). 

- Pr�o Mcdio: Pre90 medio das luvas obtido j unto 
aos fornecedores habituais do Hospital . 

Nao fOfan1 considerados para a elabom9ao do 
custo, alguns aspectos de dificil mensura9ao, como : 

mao-de-obra do enfermeiro na supervisao, talco, sa
bao, agua, energia eletrica, desgaste e deprecia9iio 
dos equipamentos envolvidos na opera9iIo, miio-de
obra administrativa. 

Mllo-dc-obra: 0 calculo de custo da miio-de
obra para preparo e esteriliza9ao do montante referen
te a luvas/mes, baseou-se no niunero de atendentes 
envolvidos neste trabalho, e 0 custo/mes dessa miio
de-obra considerando-se : salario mensal do atenden
te, encargos sociais e adicional de plantao notumo. 

Material : gas oxido de etileno (ETO) Oxifume 
e embalagem. 

Foram analisadas nesta etapa: 

- 0 custo do cilindro de ETO - 62K; 

- n° ciclos por cilindro; 

- nO de luvas pares e mao processadas em urn cicio; 

- custo dos diversos tan1anho de embalagens grau 
cirurgico, intemas e extemas, util izadas no pro
cessanlento de luvas, par e mao . 

Pr�o medio: No perfodo de fevereiro/9 1 a 
maio/92, foranl realizados sucessivos levantamentos 
de pre90, dos diferentes tipos de luvas estabelecidos 
na padroniza9ao junto aos fomecedores habituais do 
Hospital Universitano . Essas cota90es subsidiaram 0 
conhecimento do pre90 medio de mercado de cada 
tipo de luva. 

2 .5 .2 Luvas Descartaveis 
A segunda etapa envolveu, alem do estabeleci

mento dos custos descritos acima, 0 conhecimento do 
custo da utiliza9ao da luva descartavel. Este custo foi 
obtido, considerando-se: pre90 unitario medio versus 
estimativa de consumo/mes por tipo de luva. 

3. ANALIS E E DlSCUSSAO 
DOS RESULTADOS 

Confonne descrito na metodologia, a primeira 
etapa do trabalho caracterizou-se por observa9ao in
formal nas diversas unidades do Hospital Universita
rio, averiguando-se 0 tipo de luva utilizado e a finali
dade do uso. 

Os dados obtidos possibilitaram a constata9ao da 
inadequar;:ao na escolha do tipo de luva, frente a urn 
procedimento a ser realizado. Situar;:oes como a utili
zar;:ao de luvas cirurgicas reprocessadas para manipu
lar;:ao de material contaminado, ou para a realizar;:ao 
de cuidado corPoral a pacientes, mostraram-se bas
tante freqiientes, entre outms, denotando 0 despreparo 
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do usmmo de luvas na utiliza�ao das mesmas . 

E sabido que para a realiza�ao dos procedimentos 

citados, a luva tern como indica�ao a prote�ao micro

biologica do profissional, podendo portanto, ser utili

zada nesta situa�ao, luva de procedimento nao esteril ,  

ou mesmo uma luva plastica, que alem de preenche
rem os requisitos tecnicos, proporcionam a i nstitui�ao 
uma redu�ao do custo quando de sua utiliza�ao . 

3.1  Padron iza!;ao Proposta 

Mediante os fatos e objetivando 0 uso do tipo 
correto de luva, de acordo corn a finalidade pretendi 
da, foi proposta uma primeira padroniza�i'io, confor
me 0 Quadro 1 .  

Quadro 1 :  Demonstrativo da padron iza9ao do 
t ipo de luva de acordo com a fina l idade de utl i
za9ao .  Sao Pau lo ,  1 992. 

Final idade Cond i!;ao Tipo de Luva 
da Uti l izac;ao 
Protevao C i ru rg ica 
Microbiolog ica Esterel izado Proced imentos 
ao Paciente 
Protevao Nao Proced imentos 
Microbiolog ica Estere l izado Plastica 
ao Profissional  

Esta padroniza�i'io norteou a elaborac;ao do i ns
trurnento, que previa 0 tipo de luva indicado por cad a 
procedimento realizado. 

Para essa padronizac;i'io foram obcdecidos crite
rios, destacando-se duas s itua�oes onde ha exigencia 
de uso de luvas :  prote�i'io rnicrobiol6gica do paciente 
e protec;:ao microbiologica do profissional . Nestas 

exigencias forma consideradas as condic;oes da luva 
no que se refere a necessidade de esterilizac;:i'io, sendo 
que, para a protec;:ao microbiol6gica do paciente, esta 
i ndicada a luva esterilizada, e para a protec;ao rnicro
biol6gica do profissional,  a luva nao esterilizada . 

Para a escolha do tipo de luva fomla observados 
os seguintes parametros :  grande exigencia de sensi
bilidade tatil ,  durac;ao do procedimento e risco de 
contamina<tao do usuario, no concemente a tempo e 

natureza do procedimento . 

Os dados obtidos pela aplicac;ao do instrumento 
nas diversas unidades de enfcrmagem, foram reuni
dos, e sua analise possibil itou 0 estabelecimento da 
padronizac;:ao final do tipo de luva por procedimento . 
Demonstra-se a seguir a padronizac;ao adotada na 

instituic;:ao para 0 usa de luvas.  

Luvas Cirii rgicas Esterilizadas 

Util izadas corn a finalidade de prote�ao micro
biol6gica do pacicnte submetido a procedimentos que 
exijam manutenc;ao da sensib i lidade tactil do profis
sional que 0 executa. 

Enquadram-se, entre outros, nesta condic;ao : 

Dissecc;ao de veia ; 

- Passagem de cateteres intravenosos centra is;  

- Drenagem de t6rax; 

- Dialise peritoneal; 

- B i6psia;  

- Traqueostomia; 

- Cateterismo umbilical; 

- Exsangiiineotransfusao ; 

- Suturas ; 

Luvas de Procedimento nao Esterilizadas 

Utilizadas corn finalidade exclusiva de protec;ao 
do profissional que executa cuidados diretos corn 0 
paciente, ou manuseio de material suj o .  

Enquadram-se, entre outros, nesta condic;ao : 

- Higiene corporal do paciente aduIto ; 

Cuidados "post morten"; 

Massagem e ordenha mamaria; 

- Curativo contaminado (se necessario);  

- Punc;ao venosa - coleta de sangue ; 

- Lavagcm intestinal ;  

Sondagem e lavagem gastrica; 

- Toque ginecol6gico; 

- Toque retal ;  

- Exame endosc6pico ; 

- Recepc;ao do RN no centro obstetrico; 

- Limpeza/manus�io de matc riais suj os :  inaladores, 
almotolias, c ircuitos ventilados, material de ex
purgo . . .  ; 

- Limpeza temtinal ; 

- Preparo de quimioterapicos ; 

- Manuseio bolsa de sangue. 

Luvas de Procedimento Esterilizadas 

Utilizadas com a finalidade de protec;ao micro
biol6gica do paciente submetido a procedimentos que 
nao exijam sensibil idade tacti l acurada do profissio-
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nal que o executa. 

Indicadas também em situações onde se manipu
lem equipamentos ou material esteri lizado e que, após 
o manuseio, devam permanecer estéreis. 

Enquadram-se, entre outros, nesta condição: 

Laqueadura umbilical; 

Cateterismo vesical; 

Entubação endotraqueal; 

Toque vaginal obstétrico; 

Amniocentese; 

Punções: LCR, supra-pública, pleural; 

Troca de cânula de traqueostomia; 

Exames endoscópicos. 

Luva Plástica 

Utilizadas em procedimentos assépticos de curta 

duração, ou de menor risco; utilizados também em 

procedimentos considerados contaminados e que exi

gem a proteção do funcionário: 

Higiene corporal da criança e R.N; 

Troca de fraldas; 

Medicação via reull; 

Medicação tópica; 

Coleta de material (fezes, urina. escarro); 

Aspiração endotraquela (esterilizada): 

Aspiração de vias aéreas superiores; 

Troca do frasco do sistema drenagem tórax; 

Troca do sistema coletor de urina sistema fechado; 

Mensuração de débito sondas/drenoslcolostomias; 

Dieta gastrostomia; 

Manuseio de acessórios de ventiladores (retirada); 

Tricotomia; 

Limpeza concorrente. 

Ainda, como resultado da aplicação do instru
mento, obteve-se a quantificação por tipo de luva 
necessária para o desenvolvimento adequado das ati

vidades assistenciais em cada illlidade, de acordo com 

o padrão já estabelecidos. 

O conhecimento deste quantitativo além de sub
sidiar o estabelecimento das cotas mensais das diver
sas unidades e serviços, favoreceu o delineamento de 
um panorama até então desconhecido. O agrupamen
to dos tipos de luva por finalidade, possibilitou o 
conhecimento dos dados demonstrados a seguir: 

Quadro 2: Demonstrativo do percentual de uti
lização de luvas por finalidade. São Paulo, 1992. 

Finalidade Tipo de Luva Condição Percentual 
da Utilizacão de Utilizacão 
Proteçao ao Cirúrgica Esterilizada 18,3% 
P aciente 

Proteçao ao Procedimento Nao 56,5% 
Profissioional Esterilizada 

Proteção ao 

Paciente, Ma- Procedimento Nao 25,2% 
teria I e Solu- Esterilizada 
çóe s 

Na anftlise dos achados do percentual de utiliza
ção de luvas por finalidade, verificou-se que 56,5% 

do montante de luvas necessárias na instituição, tem 
como finalidade a proteção do profissional, condição 

que possibilita a utilização de luvas de procedimen

tos. não esterilizadas, cujo custo é e;\1remamente me

nor. se comparado ao da luva cirúrgica, não esterili

zada, ou mesmo. de uma luva reprocessada. 

As situações que envolvem procedimentos a se

rem realizados com pacientes, manuseio de material 

esterilizado e manuseio de soluções, representam 

25,2% do montante de luvas utilizadas na instituição, 
estando previsto para tal, a utilização de luvas de 
procedimentos esterilizadas. 

O percentual de necessidade de utilização de 
luvas cirúrgicas esterilizadas, foi o menor encontrado 

e corresponde a 18,36%. Esta luva é a de maior custo 

de aquisição. se comparada aos outros tipos. Este 

resululdo causou perplexidade, pois pressupõe-se que 

o percentual maior de necessidades de luvas, recairia 

nas luvas esterilizadas. Este achado evidencia a perda 

de numerário com o qual a instituição estava arcando, 

em decorrência da inadequação das luvas. Fica tam
bém demonstrada a necessidade da investigação em 
cada instituição, de modo a se conhecer a realidade 
de cada uma, adequando conseqüentemente o proces
so de compra. 

A segunda etapa do trabalho direcionou-se à aná
lise de custos, referentes ao reprocessamento de luvas 
e da aquisição de luvas descartáveis. 

Para o conhecimento dos custos de reprocessa

mento de luvas forma consideradas, quantidade de 

luvas distribuída na época para as unidades, a mão
de-obra envolvida no reprocessamento. o custo das 
embalagens, o custo do gás óxido de etileno e o preço 
médio das luvas. 

Cabe salientar que o levantamento do preço mé
dio das luvas, devido às enormes oscilações do mer-
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cado e do processo inflaciomirio existente em nosso 
meio, foi real izado em varias etapas para validayao 
dos achados. Os dados foram obtidos no periodo de 
fevereiro de 1 99 1  a maryo de 1 992 e 0 levantamento 

do preyo de cada item envolvido, obtido junto aos 
fomecedores habituais do Hospital U niversitario da 
Universidade de Sao Paulo.  

3 . 2  Processamento e Reprocessamento -

Analise de Custos 

A epoca do estudo eram entregues a Central de 

Material e Esteril izayao pelo :1lmoxarifado, um equi
valente a 29 .700 pares de luvas ao mes, sendo, 22 .800 

luvas cinlrgicas nao esteril izadas e 6. 900 pares de 

IllVas cirurgicas esteril izadas.  

Ainda, a Central de Material e Esteri l izayao pro
cessava e rcprocessava um quantitativo assim distri
buido : 

1 °  uso = 1 2 .549 pares/mes 

Reuso = 4.025 pares Imes 

Mao = 1 0 .903 unidades/mes 

Para 0 processamento e reprocessamento das lu
vas aeima, eram util izados 5 funeionarios (atendentes 
de enfem1agem).  

Em relayao ao oxido de etileno constatou-se : 

1 cilindro de ETO com 62 kg, consegue real izar 1 6  
e ielos, com um custo de Cr$ 790 .43 2,8 1 por cicio; 

a esterilizayao de 450 pares de luvas e 550 maos, 
em cada cielo ; 

- a esterilizayao de 1 0 . 903 maos em 20 ciclos e a de 
1 6 . 547 pares em 3 7  eiclos ; 

o total de 57 c ielos/mes, para esterilizayao do 

montante acima referido. 

Quanto ao que se referia a embalagens, eram 
utilizados papel grau cirurgico, do seguintes tama-

nllos:  1 7,35  (extema par), 22x28 ( intema par), 1 5x30 
(extema mao) e 1 3 x28 (intema mao). 

Para 0 processamento e reprocessamento util iza

vam-se : 

_ 1 2 . 549 embalagens extemas para as luvas de 1 °  
usc, pois a s  mesmas ja e ra m  adquiridas de fabri
cante com as embalagens internas; 

- 4.025 embalagens intemas e 4 .025 embalagens 
extemas para 0 reprocessamento das luvas de 2° 
uso . 

- 10 .903 embalagens internas e 10 .903 embalagens 
extemas para ao luvas maos. 

Demonstra-se a seguir, 0 preyo unitario dos ma

teria is obtidos no levantamento de maio de 1 992, 

envolvidos no processamento e reprocessamento de 

luvas . 

Materia l 

Luva Cirurg ica Nao Esteril 
Embalagem 1 5x30 externa 
Embalagem 1 7x35 exte rna 
Embalagem 22x28 interna 
Embalagem 1 3x28 interna 
Torpedo oxifume 62 Kg 
Loca9aO por torpedo 
Sa la rio atendente (Ref. 1 5) 
Cota9ao do d61a r em 1 2/5/92 

P re90 Un itario 
(em Cr$-Ma io/92) 

3 .576,37 
302,39 
336,83 
333, 50 
250,23 

1 2 .646 .925,54 
83 . 1 26, 1 2  

585 .942,37 
2 .547,28 

Salienta-se que, embora, as luvas cirurgicas ad
quiridas esterilizadas fossem tan1bem reprocessadas, 
o quantitativo das mesmas foi desconsiderado, sob 0 
ponto de vista de custo de aquisiyao, uma vez que 
estas luvas continuariam a ser adquiridas e utilizadas 

como descartaveis no Centro Cimrgico e Centro Obs

tetrico, independentemente da sistematica adotada. 
Considerou-se, portanto, para efeito dos calculos, so
mente 0 quantitativo relacionado a aquisiyao/mes de 

Quad ro 3 :  Demonstrativo do custo de processamento e reprocessamento de luvas/mes. Maio/1 992 
Fatores Quant x Custo u nit. Total em cruzeiros 
E nvolvidos 

Luvas cir. nao est .  22.800 x 3 .576,37 
E.T. O .  57 x 790 .432 ,81 

1 2.549 x 336,83 
Emba lagem 4.025 x (336 ,83+333 ,50) 

1 0.903 x (302 ,39+250,23) 
Mao-de-obra Sala rio + E ncargos 
5 atend .  
Tota l  -
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81 .541 .236 00 
45.054.670,00 

1 2 .950. 1 73,60 

4.429.724, 1 0  

1 43.975.803,70 

Total em d61ar 

32.01 1 1 0  
1 7. 687,36 

5.083,92 

1 .739 ,00 

56. 52 1 ,38 



luvas cirurgicas nao esteri lizadas, ou seja, 22 .800 
pares. Segue, quadro com 0 demonstrativo dos custos 
acima descritos, com base no pre<;:o medio de 
maio/l 992. 

3.3. Util iza�ao de Luvas Descartilveis -
Anillise de Custos 

Para a analise do custo envolvido na utiliza<;:ao de 
luvas descartaveis, abolindo-se, portanto, 0 processa
mento e reprocessamento das mesmas, foram neces
sarios : 0 estabelecimento do quantitativo/mes para 0 
suprimento das necessidades reais das unidades por 
tipo de luva, e 0 conhecimento de custo unitario de 
cada uma delas .  

Ficou estabelecido, ap6s analise dos dados obti
dos com 0 preenchimento do formulario, 0 seguinte 
quantitativo por tipo de luva para 0 suprimento do 
consumo/mes : 
Luvas cirurgicas es!eril izadas (pa r) 
Luvas cirurg .  n�o es!eri l izadas (par) 
Luvas de procedimen!o es!eri l izadas (par) 
luvas de procedimen!o es!eri l izadas (un . )  
luvas de proced .  nao esteri l izadas (un . )  

3.676 un .  
1 . 1 42 un .  
3 .739 un .  
1 3 .45 1  un .  
69 .700 un .  

o custo unit<irio, por tipo de luva, encontrado em 
maio de 92 foi :  

luva cirurg .  es!eril izada (par) 
luva cirurg .  n�o es!e ril izada (pa r) 
luva de procedimen!o es!eri l izada (pa r) 
luva de procedimen!o es!eri l izada (un . )  
luva de proced. nao es!eril izada (un . )  

CR$ 4.063 ,25 
CR$ 3 . 1 22,07 
CR$ 1 .897 ,36 
CR$ 1 .585 ,75 
CR$ 645 ,7 1  

o Quadro 4 faz 0 demonstrative do custo/mes 
envolvido na utiliza<;:ao de luvas como descartaveis : 

Conhecendo-se 0 custo do processameno e repro
cessamento de luvas e 0 custo da utiliza<;:ao de luvas 
descart<iveis, foi possivel a analise comparativa dos 
mesmos, obtendo-se : 

Quadro 5: Demonstrativo da ana l ise compara
t iva do custo de processamento e reprocessa
mento de l uvas e uti l izac;;ao de  l uvas como d es
caratvis - Ma io/1 992 . 

luvas Va lor em cruzeiros Va lor de d61a r 
Processadas e 1 43 .975.803,70 56 .521 ,38 
reorocessadas 
Descartaveis 9 1 . 932.049,00 36 .090 ,26 
Diferen9a 32.043.754,70 20 .431 , 1 2  

Cumpre salientar que a partir dos achados, foi 
abolido 0 processamento e 0 reprocessamento de 
luvas e adotada a estrategia de util iza<;:ao de luvas 
como descartaveis. 

No entanto, para que a mudan<;:a pudesse ser 
implementada com sucesso, varias providencias fo
ram tomadas a nivel institucional, entre elas : 

substitui<;:ao das cotas ja existentes no almoxari
fado, pela nova cota que introduzia itens e alteraria 
os quantitativos. 

- esquema de reorienta<;:ao de todos os usuarios de 
luvas na institui<;:ao, para que, informados, i mple
mentassem a nova dinarnica de maneira adequada; 

centraliza<;:ao, no primeiro momento, da dis
tribui<;:ao de luvas as diversas unidades e servi<;:os, 
pela Central de Material, com vistas ao controle e 
avalia<;:ao da proposta, salientando que ap6s 4 me
ses, quando da anaIise dos resultados que se 
mostraram bastante satisfat6rios, 0 suprimento aos 
servi<;:os e unidade passassem a ser realizados pelo 
almoxarifado. 

4. CONCLUSOES 

Os resultados obtidos neste estudo, permitiram 
estabelecer as seguintes conclusoes : 

a padroniza<;:ao de luvas na institui<;:ao era impos
tergavel, dados os desvios de utiliza<;:ao obser
vados; 

Quadro 4:  Demonstrativo do Custo/Mes de Luvas descartaveis ,  Ma io/1 992. 

Tipo de luva Maio/92 
$ un. x consumo 

cir. est .  (par) 4.063 25 x 3 676 
cir. n .  est. (oar) 3 . 1 22,07 x 1 . 1 42 

I proced . (par) 1 .897, 36 x 3.739 
esteril (un .)  1 .585,75 x 1 3 .451 

I croc. n .  est. 645,71 x 69 .700 
Tota l 

Tota l Tota l e m  U$ 
em CR$ 

1 4.936.507,00 5 .963,70 
3 .565.403,90 1 .299 ,69 
7 .094.229,00 2 .785,02 
21 .329.923,00 8 .373 ,60 
45.005.987,00 1 7 .668 ,25 
91 .932.049,00 36 .090 ,26 
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a padronizactao de luvas agilizou a implantactao das 
precauctOes universais;  

a analise comparativa, do custo do reproces
samento e do custo da luva descartavel, demon
strou que 0 custo do reprocessamento e maior; 

o maiorpercentual de luvas utilizadas nas unidades 

de enfermagem (56,5%) referiam-se a protectao 
profissional, que 030 exige luva esterilizada; 

a padronizactao de luvas possibilitou a reductao do 
custo final de aquisictao de luvas em 37%; 

foi possivel abolir 0 reprocessamento de luvas 
eliminando os riscos ocupacionais envolvidos 
nesta pnitica; 

houve melhoria no nivel da qualidade da assisten
cia prestada ao cliente do Hospital Universitirio. 
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