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O UNIVERSO DAS LUVAS DE USO ÚNICO NO BRASIL ESTÁ MUDANDO. 
DEIXE A ANSELL SER SUA GUIA.

Agora as luvas de uso único podem ter seu número de CA impresso apenas na embalagem do produto, a obrigatoriedade 
de carimbo individual na luva foi revogada pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Essa ação foi feita através do 
Comunicado 57, expedido pelo Ministério em dezembro de 2020, onde vieram a público as novas diretrizes, que ditam no 
Anexo I da Portaria 672 (de 8 de Novembro de 2021), dentro dos requisitos de marcação que “4.2.2 Se tecnicamente não 
for possível a marcação em cada EPI, o fabricante ou importador deve disponibilizar essa informação na embalagem do 
equipamento”. 

A decisão do Ministério considera que a regulação NR-06 (item 6.9.3.1) e a norma EN 420:2003 (item 7.2.1.3) preveem 
a possibilidade de marcação alternativa de informações obrigatórias no próprio equipamento em casos específicos. 
Outro fato levado em consideração para a decisão foi o de existir a possibilidade de contaminação do equipamento 
pela tinta utilizada para estampa, o que em alguns casos leva à inutilização do produto, além da antiga exigência da 
marcação individual ter potencial limitador do fornecimento do produto para o mercado brasileiro, em caso de produtos 
importados.  

Por questões logísticas e produtivas, esse novo processo poderá beneficiar o mercado brasileiro com a possibilidade de 
agregar novos produtos às linhas Ansell de uso único, assim o consumidor será apresentado a mais opções de proteção 
para as mãos. 

É importante ressaltar que essa alteração é válida apenas para luvas de uso único – descartáveis e que os certificados de 
aprovação (CAs) terão que ser atualizados para efetividade.
 
Veja a seguir as mudanças no documento do CA e nossas respostas às dúvidas mais frequentes ->



Mudanças no documento do CA

CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Nº 42.986
VÁLIDO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT

DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO - DSST

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Validade: 15/01/2026 Nº. do Processo: 14021.101446/2021-50
Produto: Importado
Equipamento: LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS
Descrição: Luva de segurança confeccionada em borracha nitrílica isenta de latex natural, ambidestra, não talcada. Possui
resistência química, com virola e acabamento liso.

Aprovado  para:    LUVA  TIPO  B  PARA  PROTEÇÃO  DAS  MÃOS  DO  USUÁRIO  CONTRA  AGENTES  QUÍMICOS
(HIDROCARBONETOS SATURADOS (J), BASES INORGÂNICAS (K), PERÓXIDOS (P) E ALDEÍDOS (T))
Restrições/Limitações:  NÃO  UTILIZAR  PARA  PROCEDIMENTOS  CIRÚRGICOS  E  DEMAIS  PROCEDIMENTOS
HOSPITALARES.
Observação:  I) LUVA DESCARTÁVEL II) Luva de proteção química TIPO B. Níveis de desempenho apresentados para
resistência à permeação, segundo a EN 374, com valores variando de 1 a 6, sendo 6 o melhor resultado: 6 - n-Heptano; 6 -
Hidróxido de Sódio 40%; 6 - Peróxido de Hidrogênio 30%; 6 - Formaldeído 37%. III) Para a seleção e correta utilização do
equipamento,  verificar  o  disposto  no  Comunicado XL,  disponível  no  link  "http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-
trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-importantes".

Marcação do CA: Embalagem.
Referências: 92-600
Tamanhos: 6 ½-7, 7½-8, 8½-9, 9½-10 Cores: Verde
Normas técnicas: BS EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-1: 2016
Laudos:
Nº. Laudo: EPI 9912-1/20
Laboratório: IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALCADO E ARTEFATOS
 
Empresa: ANSELL BRAZIL LTDA.
CNPJ: 03.496.778/0001-21 CNAE: 4642 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios
Endereço: DAS FIGUEIRAS 474 ANDAR 4 EDIF EIFFEL
Bairro: JARDIM CEP: 09080300
Cidade: SANTO ANDRE UF: SP
   

Quais mudanças podemos observar 
no CA das luvas de uso único?

Para efetividade da mudança todos os CAs terão que ser atualizados, 
confira abaixo quais serão as alterações:

1. O CA passará a indicar que se trata de uma “Luva descartável”.

2. No campo “Marcação do CA” será especificado “Embalagem”

3. Um novo laudo será gerado para essa mudança, você poderá observar 
que o número do laudo será diferente do CA anterior
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Perguntas frequentes

As certificações mudam automaticamente? Não, elas não mudarão automaticamente. Todos os CAs de luvas de uso 
único deverão ser atualizados para efetividade da mudança.

Caso o CA ainda não tenha sido atualizado, 
será necessária a marcação individual?

Sim, será necessária. Apenas será válida a não obrigatoriedade após a 
atualização do CA.

O CA das luvas de uso único da Ansell foi 
atualizado? 

Sim, a Ansell está atualizada ao novo formato e a toda a linha de uso 
único já teve o CA revisado.

Aonde exatamente ficará a marcação do 
CA?

A informação do número do CA ficará na embalagem do produto. No caso 
das luvas Ansell, essa informação será encontrada no dispenser.

Para mais informações entre em contato pelo e-mail: sac@ansell.com 
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E as luvas industriais, vai haver alguma 
mudança?

Não, as luvas industriais não estão inseridas no contexto, elas 
continuarão a ter a identificação de CA individualmente.

O que muda no estoque das luvas já 
carimbadas individualmente?

Nada mudará, as luvas carimbadas individualmente poderão continuar a 
ser comercializadas.

As luvas Ansell de uso único vão sofrer 
alguma alteração? Devo descartar as luvas 
em estoque? 

Negativo para ambas as perguntas, os produtos de uso único fabricados 
pela Ansell continua mantendo a mesma composição e mesma 
qualidade, o que está em estoque pode ser utilizado normalmente.

Onde posso encontrar o comunicado 
oficial?

O documento pode ser encontrado no site do ministério da economia, 
dentro da seção de Comunidados EPI com o nome de COMUNICADO LVII 
(10/12/2020), Marcações nos Equipamentos de Proteção Individual – EPI 
tipo Luvas de uso único (descartáveis).
Acesse aqui: https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/
composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/
seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-
epi/comunicados-epi/

https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi/
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https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/composicao/orgaos-especificos/secretaria-de-trabalho/inspecao/seguranca-e-saude-no-trabalho/equipamentos-de-protecao-individual-epi/comunicados-epi/
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