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3X     a incidência de hepatite B entre cirurgiões

Infecção de sitio cirurgico
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75% em cirurgias >2 horas

https://www.liebertpub.com/journal/sur
https://www.liebertpub.com/toc/sur/17/4




Perfurações em 131 de 1090  luvas (12%)
• 83 (63.4%) pela gastrocirurgia,
• 29 (22.1%) pela cardiovascular
• 19 (14.5%) pela pediatria

Perfurações em 65 (65%) das cirurgias;
• 54 (83.1%) em cirurgia abertas
• 9 (13.8%) em videolaparoscopias
• 2 (3.1%) mistas

Cirurgias com duração >150 minutos (p=0.05)
37,5% só percebidas pelo usuário
66,7% das perfurações percebidas no momento e trocadas
Equipes que usaram duplo enluvamento tiveram maior ocorrência de perfurações.



Double gloving ou enluvamento duplo

Luvas resistentes ao corte

Indicadores de perfuração

Luvas ortopédicas



Cirurgias incluídas

• Cirurgias odontológicas

• Gineco – obstétricas

• Abdominais

• Plásticas

• Gerais

• Artroscopicas e ortopédicas

• Vasculares

• Cardíacas

Nenhum estudo capaz de avaliar este desfecho

Nenhum estudo capaz de avaliar este desfecho



Luva única X Enluvamento duplo

9% de perfurações X 2% 

8% de perfurações X 1% 

3% de perfurações X 3% 

11% de perfurações X 3% 



11% de perfurações X 11,5%

9 de perfurações X 11%

8 de perfurações X 8,8%

3% de perfurações X 19%



Perfurações observadas durante a cirurgia

37% simples X 86% indicador

21% dupla x 71% indicador [0.08 (0.04-0.17)]

10% perfurações  X 7,5%                         [OR 1.38; 95% CI 0.65 to 2.90]

23 de perfurações  x   17%   .....................

Perfurações internas

Perfurações externa



26% sem liner X 1% com liner

15% de perfurações X 0%



70%



65%



Destreza



Avaliar destreza e sensibilidade





• RCT 70 pacientes

• Randomizados enluvamento duplo X Luvas 
espessas

• Teste Two point discrimination



Perfuração detectada durante a cirurgia em 32% dos casos





• RCT com 50 pacientes submetidos a Artroplastia de quadril
• Toda a equipe com enluvamento duplo, com ou sem indicador.
• Grupo intervenção: troca da luva externa depois da colocação dos 

campos, a cada 20 minutos, imediatamente antes da cimentização
• Grupo controle:troca da luva externa depois da colocação dos 

campos e antes da cimentização



Cultura quantitativa da luva de dentro







• https://www.fda.gov/newsevents/newsroom/pressannouncements/ucm491466.ht
m



• Prejudica o fechamento/cicatrização das feridas
• Potencial de aumentar a ISC
• Induz adesão, bridas e granulomas no peritoneo
• Carreadores de partículas de latex com consequências aos profissionais de saúde



• Recomendar duplo enluvamento?

• Luvas com indicadores?

• Recomendar trocas periódicas durante a cirurgia?

• Luvas com talco???

mirian.fdbcorradi@hsl.org.br

Questões


