
  
INSTRUÇÃO TÉCNICA DE TRABALHO 

ITT: RECOMENDAÇÕES SOBRE O USO DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS DURANTE A 

PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (SARS-CoV-2). 

Data:04/06/2020 Nº da ITT : COVID-19-06           Nºde  páginas:03 Data da revisão: 

 Luvas de procedimento: equipamento de proteção individual essencial para 

preservar a saúde e segurança física do trabalhador. 

 Quem: profissionais da saúde que lidam com assistência do paciente ou manuseiam 

fluidos corporais. 

 Quando: na assistência do paciente e no manuseio de materiais potencialmente 

contaminados. 

 Onde: na área hospitalar.  

 Objetivo: garantir mais segurança e saúde do trabalhador em época de pandemias 

do novo coronavírus (SARS-CoV-2). 

 TÉCNICA PARA VESTIR LUVAS DE PROCEDIMENTOS: 

 
 TÉCNICA DE REMOÇÃO DAS LUVAS DE PROCEDIMENTOS: 



 
 

 
 MEDIDAS PREVENTIVAS:  

 
● Realizar a higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas 
● Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com mãos enluvadas.  
● Seguir as normas de uso sugeridas acima.  
● Jamais sair do atendimento do paciente com as luvas.  
● Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, 
maçanetas, portas) quando estiver com luvas.  
● Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas nunca devem ser 
reutilizadas).  
● O uso de luvas não substitui a higiene das mãos.  
● Não devem ser utilizadas duas luvas para o atendimento aos pacientes, esta ação 
não garante mais segurança à assistência.  
● Não se recomenda o uso de luvas, quando o profissional não estiver realizando 
assistência ao paciente. 
● Colocar as luvas de procedimento seguindo a sequência da técnica de 
paramentação (ITT: 01) 
● Tirar as luvas de procedimentos seguindo a sequência da técnica de 
desparamentação (ITT:01). 
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