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Área de Aplicação: Materno-infantil 
Título: Colocação e Retirada de Luvas 
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Responsável pela prescrição do POP Enfermeiro 
Responsável pela execução do POP Equipe de Enfermagem 

      
   1. Definição 

 
 É a maneira adequada de calçar e retirar as luvas utilizadas para a realização de 

procedimentos estéreis. 
 

 
     2. Finalidade  

 
 Evitar a transmissão de patógenos ao paciente pelo contato direto ou indireto, prevenindo 

infecções hospitalares. A técnica correta de retirada também previne contaminação do 
profissional. 

 
 
     3. Indicações e Contraindicações  

 
  INDICAÇÕES: 
 Em todos os procedimentos que exijam técnica estéril.  

 CONTRAINDICAÇÕES:  
 Não se aplica. 

 
 
   4. Materiais e Equipamentos Necessários 

 
 Par de Luvas estéril. 
 Bancada. 
 

 
    5. Descrição do Procedimento 

 
Procedimento para calçar as luvas: 
 Retirar anéis, pulseiras e relógio. 
 Realizar a higienização das mãos (ver POP de Higienização das mãos). 
 Afastar-se do campo estéril. 
 Abrir a embalagem das luvas sem contaminá-las, tocando apenas a parte externa do 

pacote (figura 1, 2 e 3). 
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 Levantar a luva a ser calçada com a mão oposta, fazendo uma pinça com o polegar e 

indicador, e tocando somente na parte inferior da dobra do punho. 
 Calçar a luva com a palma da mão voltada para cima e os dedos unidos, mantendo a 

distância do campo estéril, do próprio corpo e de qualquer fonte de contaminação (figura 
4). 

 Colocar os dedos da mão enluvada (exceto o polegar) na parte interna da dobra do punho 
da segunda luva, expondo sua abertura (figura 4 e 5). 

 Palma da mão voltada para cima (figura 6). 
 Desfazer a dobra do punho com os dedos unidos e tocando somente na parte interna da 

dobra do punho. 
 Ajustar as luvas. 
 

       Procedimento para retirar luvas: 
 Manter as luvas contaminadas com os dedos voltados para baixo. 
 Com a mão oposta enluvada, segurar a face externa da luva, na altura do punho (figura 7). 
 Tracionar a luva para retirá-la da mão, virando-a pelo avesso (figura 8). 
 Prender a luva na mão que ainda está enluvada (figura 9). 
 Segurar a face interna da luva da outra mão, com a mão desenluvada, na altura do punho. 
 Tracionar a luva com o mesmo movimento anterior, retirando-a de forma que uma luva 

permaneça dentro da outra e o lado contaminado para dentro (figura 10,11). 
 Desprezar as luvas. 
 Realizar a higienização as mãos (ver POP de Higienização das Mãos).  
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8. Figuras e Anexos  
 
 
  Colocação de Luvas  
 
     

 1.         2.      
        

            3 .             4.  
    
      

            5.                6.  
 
        Fonte: Arquivo pessoal do autor  
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         Retirada das luvas 
 

          7.                     8.  
 

          9.                    10.  
 

                                         11.   
        
        Fonte: Arquivo pessoal do autor  
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 


