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 RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 27/CT/2016 

 

Assunto: Uso de Luvas durante procedimentos. 

Palavras-chave: Luvas; procedimentos; Enfermagem. 

 

                   I – Fatos:  

 

Sou enfermeira e recebi uma advertência por aplicar uma injeção intramuscular 

sem luvas, gostaria de saber se isso é possível? 

 

 II – Fundamentação e análise: 

 

A administração de medicação intramuscular (IM) é considerada procedimento 

complexo, portanto, envolve risco. Estudos relatam complicações possíveis relacionadas à 

aplicação de medicamentos por esta via, tais como abscesso, eritema, embolia, celulite, 

necrose tecidual, contratura muscular, fibrose e perda de amplitude de movimento articular, 

entre outras. Desse modo exige-se para realização de injeção IM a habilitação do profissional 

de saúde com conhecimento das técnicas corretas de injeção, além de conhecimentos de 

anatomia, microbiologia, fisiologia, farmacologia, bioquímica e matemática (CASSIANE; 

RANGEL, 1999; DUQUE; CHAGAS, 2009; GODOY; NOGUEIRA; MENDES, 2004; 

MENEZES; MARQUES, 2007) 

Antes da realização de uma injeção IM se faz necessária a observação dos 

seguintes cuidados: leitura da prescrição medicamentosa, identificação do produto a ser 

injetado (apresentação, dose e validade), escolha do material adequado (seringas, agulhas, 

luvas, algodão e álcool), definição do local da injeção, habilidade técnica para realização do 

procedimento e seguimento das normas de biossegurança, começando pela lavagem das mãos 

(ANVISA, 2007; OLIVEIRA; TAKAHASHI; ARAÚJO, 2008). 

De acordo com o Boletim Informativo de Tecnovigilância (BIT) da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o uso de luvas nos serviços de assistência à 

saúde se deve à necessidade de proteger os profissionais e pacientes do risco de infecção 
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cruzada. A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que luvas devam ser usadas 

devido a duas principais razões: para reduzir o risco de contaminação das mãos dos 

profissionais de saúde com sangue e outros fluidos corporais e para reduzir o risco de 

disseminação de germes para o ambiente, transmissão do profissional de saúde para o 

paciente e vice versa, bem como de um paciente para outro.  

Entretanto, a Organização Mundial de Saúde (OMS) alerta que os profissionais de 

saúde devem ter ciência de que luvas não oferecem proteção completa contra a contaminação, 

razão que justifica a importância da correta higienização das mãos antes de calçar as luvas. A 

OMS publicou o guia “OMS/SIGN: jogo de ferramentas para segurança das injeções e 

procedimentos correlatos”, com informações sobre indicações e precauções no uso de luvas: 

 Elementos chave, Indicações: 

O Uso de luvas não estéreis descartáveis de uso único são recomendadas nos 

casos a seguir:  

• ao manejar material potencialmente contagioso ou ao entrar em contato com 

objetos e superfícies contaminadas;  

• quando há probabilidade de entrar em contato direto com sangue de um paciente 

ou outros materiais potencialmente infecciosos, por exemplo: líquidos corporais, 

substâncias corporais úmidas e saliva (em procedimentos dentais), membranas 

mucosas e pele não intacta;      

• ao fazer venipuntura ou aplicar injeções de acesso venoso, devido ao potencial 

de exposição a sangue no local da perfuração;  

A Norma Regulamentadora nº 32 (NR 32) tem por finalidade estabelecer as 

diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos 

trabalhadores dos serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção 

e assistência à saúde em geral e estabelece: [...] 32.2.4 Das Medidas de Proteção: 

32.2.4.3.2 O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que 

deve ocorrer, no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. 

 [...] 32.2.4.7 Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, 

deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja 

garantido o imediato fornecimento ou reposição. 
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 [...] 32.2.4.9 O empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores, antes 

do início das atividades e de forma continuada, devendo ser ministrada: a) sempre que ocorra 

uma mudança das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes biológicos; b) 

durante a jornada de trabalho; c) por profissionais de saúde familiarizados com os riscos 

inerentes aos agentes biológicos. [...] (BRASIL, 2005).  

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução 

COFEN Nº. 311/2007: 

Dos Princípios Fundamentais: O profissional de Enfermagem atua na promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os 

preceitos éticos e legais. 

Art. 2º. (Direitos) Aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais 

que dão sustentação a sua prática profissional. 

Art. 12º. (Responsabilidades e Deveres) Assegurar à pessoa, família e coletividade 

assistência de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou 

imprudência. 

Art. 13º.  (Responsabilidades e Deveres) Avaliar criteriosamente sua competência 

técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições, quando capaz de 

desempenho seguro para si e para outrem. 

Considerando a Lei Nº. 7498/86 do Exercício Profissional de Enfermagem e o 

Decreto Nº. 94.906/87 que regulamenta a referida Lei estabelece em seu Art. 8º - Ao 

enfermeiro incumbe: I - privativamente:  

[...] c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços 

da assistência de Enfermagem; [...]  

II - como integrante da equipe de saúde: 

 [...] b) participação na elaboração, execução e avaliação dos planos assistenciais 

de saúde;  

[...] e) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como 

membro das respectivas comissões; f) participação na elaboração de medidas de prevenção e 

controle sistemático de danos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de 

Enfermagem; [...] (BRASIL, 1986; 1987). 
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O Parecer da Câmara Técnica do COREN-SP CAT nº 14/2010, que trata do uso 

de luvas para administração de medicamentos apresenta em sua fundamentação: [...] As luvas 

compõe o conjunto de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) cuja principal finalidade é 

proteger os profissionais da saúde da exposição ao sangue ou outros fluídos corporais como, 

secreções e excretas. Esse dispositivo reduz o contato direto das mãos do profissional de 

saúde com tecidos do paciente, lesões e membranas mucosas. [...] As luvas devem ser 

utilizadas como item de uso único e trocadas entre o cuidado de diferentes pacientes e nos 

diferentes cuidados executados no mesmo paciente. Ainda, necessitam ser colocadas 

imediatamente antes dos procedimentos a serem executados e descartadas tão logo essas 

atividades tenham terminado.[...] Neste contexto, o uso de luvas é indicado na administração 

de medicamentos quando a via a ser utilizada, associado às condições clínicas do paciente no 

momento da realização do procedimento, puderem expor o profissional a contato com sangue, 

fluídos corpóreos, secreções e excreções. [...] (COREN SP, 2010). 

 Ante ao exposto o Coren - SC conclui que há obrigatoriedade de utilização de 

luvas para procedimentos que ofereçam quaisquer tipo de risco para o profissional ou 

paciente. Caso a instituição decida pela indicação de uso de luvas para aplicação de injeção 

IM, deverá ser garantida a disponibilidade deste EPI para troca a cada aplicação. Cabe 

ressaltar a necessidade de desenvolvimento de Protocolo Institucional e capacitação dos 

profissionais de Enfermagem para garantir assistência segura e livre de danos. 

É a Resposta Técnica. Salvo melhor juízo.  

 

Florianópolis, 19 de outubro de 2016. 

 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 24 de outubro de 2016. 
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