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INFORMATIVO
O uso de luvas é necessário somente em situações específicas. Seu uso não garante 
proteção contra o COVID-19 .

O uso de luvas descartáveis não é uma exigência na legislação sanitária vigente, 
tanto em serviços de alimentação (como restaurantes e lanchonetes) quanto em 
indústrias de alimentos.  

Via de regra, as autoridades sanitárias recomendam o uso das luvas em atividades 
muito específicas, principalmente com o objetivo de evitar o contato direto das mãos 
com alimentos prontos para o consumo, em substituição a utensílios, como 
pegadores. 

O uso também pode ser necessário para proteção da saúde do manipulador, visando, 
por exemplo, evitar o contato com materiais que possam irritar a pele.   

Entretanto, não há qualquer recomendação de autoridades de saúde nacionais e 
internacionais que indique o uso de luvas em serviços de alimentação como uma 
estratégia efetiva para reduzir a transmissão ou contaminação por COVID-19.  A 
lavagem frequente e correta das mãos é uma das estratégias mais importantes para 
evitar a contaminação e transmissão do novo coronavírus. 

O USO DE LUVAS NÃO SUBSTiTUi A LAVAGEM DAS MÃOS E OUTROS 
CUiDADOS 
O uso de luvas não isenta o manipulador da lavagem das mãos. Como a atividade de 
produção, preparação e comercialização de alimentos é muito dinâmica, são diversos 
os momentos em que a lavagem das mãos é necessária. 
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OS TRABALHADORES DE ALiMENTOS DEVEM LAVAR AS MÃOS 
SEMPRE: 
• antes de começar o trabalho; 

• depois de tossir, espirrar, assoar o nariz ou levar a mão ao rosto; 

• antes de manusear alimentos cozidos ou prontos para o consumo; 

• antes e depois de manusear ou preparar alimentos crus; 

• depois de manusear lixo, sobras e restos;  

• após tarefas de limpeza;
 
• depois de usar o banheiro; 

• antes de comer; 

• depois de comer, beber ou fumar; 

• depois de lidar com dinheiro; 

• depois de tocar em dispositivos, como celulares, tablets etc. 

• ou seja, REGULARMENTE e quando houver qualquer interrupção da atividade de 
manipulação/ fabricação do alimento. 

Além disso, os funcionários não devem usar adornos que possam acumular sujeiras 
ou dificultar o processo de higienização das mãos, como anéis, relógios e pulseiras, e 
nem apresentar unhas grandes ou pintadas.  
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CUiDADOS NO USO DE LUVAS 
Quando se usa luvas em serviços de alimentação ou indústrias de alimentos, um erro 
comum é não trocá-las na frequência que se deveria, fazendo do seu uso um fator de 
risco, pois esse equipamento, que deveria proteger, acaba acumulando sujeira, 
tornando-se um foco de contaminação. 

Assim, deve haver fornecimento desse material em quantidade suficiente para 
promover a troca quando necessário, como na entrada da jornada de trabalho e 
quando houver sinais de desgaste, como furos ou rupturas; quando o material estiver 
sujo e quando houver interrupção do trabalho para realização de outras atividades 
alheias à produção de alimentos.  

Outro problema é que a luva passa uma falsa sensação de segurança, fazendo com 
que o operador ou manipulador negligencie algumas condutas de higiene, como a 
própria lavagem de mãos.  Essa falsa sensação de segurança também leva os 
manipuladores a realizar muitas outras tarefas não relacionadas à manipulação de 
alimentos enquanto usam o mesmo par de luvas (por exemplo, manusear dinheiro, 
esvaziar caixas, limpar balcões). 

Assim, alerta-se que a imposição do uso de luvas em estabelecimentos da área de 
alimentos pode produzir efeito contrário ao pretendido.  

Portanto, a adoção do uso de luvas, não deve ser feita de maneira indiscriminada. É 
importante analisar se medidas mais eficazes, como a higienização das mãos, não 
poderiam ser adotadas no lugar do uso de luvas. Deve-se manter em mente que a 
correta lavagem das mãos é a medida efetiva na redução do risco de contaminação 
dos alimentos por agentes transmissores de doença, incluindo o COVID-19, desde 
que seja realizada na frequência necessária.  




