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ORIENTAÇÕES PARA RETOMADA SEGURA 
NEGÓCIOS DE BELEZA EM TEMPOS DE COVID 19 

 
 

I - CHEGADA DE CLIENTES E PROFISSIONAIS 

 

1. Deverá ser organizada uma área de chegada para clientes e 

profissionais disponibilizando álcool em gel para higienização das mãos e 

medidas para higienização das solas do sapato como um borrifador com álcool 

70% ou tapete com desinfetante. 

2. Todas as pessoas devem usar máscara de proteção (de acordo com o 

estabelecido neste documento) durante todo o tempo de permanência no 

estabelecimento e seguir os protocolos de higiene e segurança, inclusive 

fornecedores, profissionais, clientes e entregadores de delivery. Caso não 

possuam, deverá ser oferecida a opção de compra no próprio estabelecimento. 

3. Os atendimentos deverão ser feitos exclusivamente com agendamentos 

e maior espaçamento entre os horários para evitar a possibilidade de 

aglomerações na sala de espera e evitar filas, e este procedimento deverá ser 

amplamente divulgado. 

4. Durante o agendamento e sempre que um cliente entrar no salão/loja 

deverá ser realizado pesquisa em caráter informativo, questionando se o cliente 

apresenta sintomas relacionados à COVID19: 

            Você apresenta tosse? 

            Você apresenta febre? 

            Você esteve perto de alguém exibindo esses sintomas nos últimos 14 dias? 

Você mora com alguém doente ou em quarentena?  

5. Os clientes deverão ser orientados a não levarem acompanhantes ou 

animais de estimação.  

6. Os clientes deverão ser orientados a higienizarem o celular e evitarem 

ao máximo o uso, durante a permanência no estabelecimento. 

7. O estabelecimento deverá providenciar termômetro para verificar 

diariamente a temperatura corporal dos profissionais e clientes.  
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II - MEDIDAS PARA EVITAR AGLOMERAÇÕES E CONTAMINAÇÃO 

CRUZADA 

 

8. Recomendado que sejam organizadas escalas de trabalho, para evitar 

aglomerações. 

9. Recomendado que trabalhadores ou clientes do grupo de risco, que são 

mais vulneráveis à covid-19, como pessoas com doenças pré-existentes como: 

diabetes, hipertensão, obesidade, idade igual ou superior a 70 anos, portadores 

de doença cardiovascular; doença pulmonar; câncer, além de doenças tratadas 

com medicamentos imunodepressores e quimioterápicos e os transplantados 

permaneçam em casa. 

10. Deverá ser realizado atendimento exclusivo, estabelecendo o 

distanciamento mínimo de 2m entre as estações de atendimento. 

11. Não deverá ser permitida a realização de serviços simultâneos no 

mesmo cliente. Exceto quando respeitar a distância mínima orientada entre os 

profissionais e o cliente. 

12. Deverá ser limitado o número de pessoas na área de espera no 

salão/loja. 

 

 

III - HIGIENIZAÇÃO  

 

13. Deverá ser realizada a limpeza e desinfecção, respeitado o tipo de 

material, nos locais de contato do cliente, a saber: bancadas, poltronas, 

cadeiras, macas e afins, obrigatoriamente antes de iniciar as atividades diárias, 

entre atendimentos e ao final do dia.  

14. Deverá ser higienizado (usando luvas) com água e sabão em toda sua 

extensão (limpeza) e em seguida, desinfetado com álcool a 70% ou solução de 

água sanitária (2,0 a 2,5%) diluído a 1 colher de sopa para cada 1 litro de água 

sobre as superfícies (plástico)  e pontos de contato ( puxadores, maçanetas, 

interruptores, corrimões e espelhos) . E solução de água sanitária (2,0 a 2,5%) 

diluído a 4 colheres de sopa para cada 1 litro de água sobre o piso de todo local 

utilizado pelos clientes. 

15. As portas e janelas deverão permanecer abertas, dando preferência à 

ventilação natural, inclusive as portas internas. Recomendada a não utilização 

de climatizadores e condicionadores de ar.  
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16. Deverá ser evitado o toque manual em puxadores e maçanetas.  

17. Recomendada a retirada de tapetes, mantendo uma decoração mais 

minimalista para facilitar o processo de higienização. 

18. Deverão ser indicados locais para lavagem de mãos através de 

cartazes informativos. 

19. As mãos deverão ser higienizadas entre cada atendimento, antes de 

usar equipamentos e produtos de uso comum, como shampoos e 

condicionadores, após o pagamento em dinheiro.  

20. Banheiros: o estabelecimento deverá disponibilizar papel higiênico, 

lavatório com água corrente, sabão líquido, álcool em gel ou líquido a 70%, papel 

toalha e  lixeiras acionadas a pedal; deverão ser limpos e desinfetados todas as 

superfícies do banheiro, incluindo pisos, pias e vasos sanitários; recomendado o 

uso de assento descartável.  

21. Deverá ser disponibilizado álcool em gel 70% em todos os setores, 

todas as bancadas de atendimento, recepção, banheiros, copas e afins, e em 

todas as estações de pagamento. 

22. Deverá sempre ser utilizado o álcool gel 70% de boa procedência e que 

tenham autorização da Anvisa. 

23. Nunca deverão ser comprados frascos sem rótulo. Deverá ser 

observado se no rótulo constam: a composição do produto, 

advertências/restrições, lote e validade, os dados do fabricante: nome da 

indústria, CNPJ, endereço, número da autorização de funcionamento emitida 

pela Anvisa (AFE ou AF), além de telefone de atendimento ao consumidor que 

possibilite o esclarecimento de dúvidas. 

24. Deverá ser feita a higienização de canetas e outros materiais de 

escritório, teclado, mouse, monitor e telefones. 

25. A máquina para pagamento com cartão deverá ser protegida com filme 

plástico e higienizada após cada utilização, permitindo que o cliente manuseie 

seu cartão.  

26. Deverão ser removidos todos os itens que podem ser considerados 

supérfluos, como revistas, tablets, catálogos de informações, jornais. As 

bancadas deverão ser mantida o mais livre possível, deixando sobre elas 

apenas instrumentos e produtos usados durante o atendimento. 
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          IV - DESTINAÇÃO ADEQUADA DO LIXO 

 

27. Deverá ser indicada uma área apropriada para descarte de EPIs e 

papéis toalha usada para higienização de superfícies com lixeira exclusiva com 

pedal. Onde esta lixeira for colocada deverá haver um cartaz identificando-a e 

explicando sua funcionalidade. 

28. O lixo deverá ser removido diariamente ou tantas vezes quantas forem 

necessárias durante o dia. 

29. As lixeiras deverão ser distribuídas em todos os setores para evitar o 

transporte do lixo possivelmente contaminado pelo estabelecimento. 

30. O lixo deverá ser armazenado e ensacado em recipientes apropriados 

com tampa acionada sem contato manual. 

31. O profissional responsável pelo recolhimento deverá estar paramentado 

com luvas e máscara. 

 

V - MÁSCARAS E UNIFORMES - CUIDADOS COM A HIGIENE E 

ARMAZENAMENTO APÓS O SEU USO: 

MÁSCARAS 

 

32. As mãos deverão ser higienizadas antes da colocação da máscara para 

descontaminação das mãos e redução de risco de infecção no momento do 

ajuste da mesma no rosto.  

33. O uso da máscara caseira é individual, não devendo ser compartilhada. 

34. Enquanto estiver utilizando a máscara, evite tocá-la. 

35. Lave as mãos com água e sabão, secando-as bem, antes de retirar a 

máscara. 

36. A máscara deverá ser removida pelas tiras / elásticos laterais, nunca 

tocando na frente da máscara. 

37. Faça a imersão da máscara em recipiente com água potável e água 

sanitária (2,0 a 2,5%) por 30 minutos. (Diluição: 10 ml de água sanitária para 

500 ml de água potável). Após o tempo de imersão, realizar o enxágue em água 

corrente e lavar com água e sabão. 

38. Após secagem da máscara utilize o ferro quente e acondicione em saco 

de papel/plástico.  
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39. A máscara reutilizável (de pano) não deverá ser utilizada por longo 

período, respeitando o máximo de 3h ou antes desse período caso esteja 

úmida. 

40. Ao sinal de desgaste da máscara deverá ser inutilizada e nova máscara 

deve ser feita. 

41. O uso das máscaras caseiras é mais uma intervenção a ser 

implementado junto com as demais medidas recomendadas pelo Ministério da 

Saúde como o distanciamento social, isolamento social, etiqueta respiratória e 

higienização das mãos visando interromper o ciclo da COVID19.  

42. Deverá ser feita combinação de máscara reutilizável e face shield para 

procedimentos mais detalhados como maquiagem, barba, depilação e estética. 

43. A máscara face shield deverá ser higienizada a cada troca de cliente 

seguindo a orientação do fabricante. 

 

UNIFORME 

 

44. Orientação para uso do uniforme: deverá ser lavado e desinfectado 

diariamente; deverá ser feito uso de jaleco de TNT descartável: ser trocado a 

cada cliente quando o serviço realizado necessite contato físico, como 

massagem. 

45. A roupa e o calçado usados no caminho casa/trabalho/casa não 

deverão ser os mesmos usados durante o atendimento. 

46. Recomendado que sejam utilizados calçados que possam ser lavados 

frequentemente com água e sabão. 

47. Ao final do dia de trabalho, o profissional deverá retirar a roupa usada e 

colocá-la  em um saco plástico para o transporte. 

48. Os cabelos deverão ser presos ou deverá ser utilizada touca 

descartável e as unhas deverão ser mantidas cortadas. 

49. Deverão sempre ser usados sapatos fechados. 

 

 

          VI - DETALHAMENTO EM CADA ÁREA/ MODELO DE NEGÓCIO 

 

50. Proibido o compartilhamento de itens pessoais, como maquiagem, 

vasilhas, talheres e celular.  
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51. Proibido o uso de: anéis, brincos, pulseiras, gargantilhas, relógios, 

colares. 

52. Não deverão ser utilizadas cartucheiras para colocar o material.  

53. O uso de luvas não deverá, em hipótese alguma, substituir a lavagem 

frequente das mãos. 

54. Ter atenção quanto ao uso de produtos que produzam aerossóis, como: 

spray secante/fixador, finalizadores com pulverizador e afins. A aplicação 

deverá ser feita com cautela, de forma localizada evitando a dispersão de 

partículas. 

55. Deverá ter atenção durante o uso do secador de cabelo, posicionando o 

bico no sentido raiz em direção as pontas. Desta forma, será diminuído o 

direcionamento do vento sempre de baixo para cima mitigando a possível 

propagação de partículas. 

 

56. Sala de Esterilização: deverão ser revisados os processos de 

esterilização, principalmente  a etapa de lavagem de materiais. 

57. Barbearia: os cabelos dos clientes deverão ser lavados antes de iniciar 

o corte para minimizar a possibilidade de contaminação. Deverá existir um 

número maior de instrumentos, como pentes da máquina de corte, levando em 

consideração a quantidade de clientes atendidos; obrigatório o uso de  máscara 

reutilizável e face shield para serviços mais detalhados, como barba. 

58. Esmalteria: deverá ser diminuída a quantidade de esmaltes expostos; 

deverão ser utilizadas máscara, luvas e face shield ; deverá ser higienizada a 

cada cliente: a  poltrona, a cirandinha ou a mesa de atendimento. 

59. Estética/Depilação: deverão ser utilizadas luvas, máscara reutilizável e 

face shield; os produtos que serão utilizados deverão ser separados em cada 

atendimento, mantendo a bancada sempre livre; deverá ser utilizado papel 

toalha descartável sobre a maca; os aparelhos deverão ser limpos e 

desinfetados seguindo as orientações dos fabricantes. 

60. Maquiagem: máscara reutilizável e face shield; o rosto do cliente 

deverá ser higienizado; deverá existir um número maior de pincéis, levando em 

consideração a quantidade de clientes atendidos, permitindo um kit de pincéis 

para cada cliente; os produtos deverão ser fracionados para cada atendimento, 

evitando levar o pincel possivelmente contaminado ao produto; pincéis deverão 

ser higienizados deixando-os de molho por 15min em solução de clorexidina a 

2%, seguindo a diluição de 100 ml de clorexidina para 1L de água. 
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61. Cabelos: os cabelos dos clientes deverão ser lavados antes de iniciar 

serviços como corte e escova para minimizar a possibilidade de contaminação; 

não deverão ser compartilhados instrumentos como bobs, presilhas, pentes e 

escovas; não reutilizar papéis ou mantas para descoloração; na bancada 

deverão ser mantidas apenas instrumentos e produtos usados durante o 

atendimento; deverão ser utilizadas capas descartáveis ou de tecido desde que 

sejam higienizadas de forma adequada e não reutilizadas entre clientes; usar 

máscara reutilizável e face shield para serviços mais detalhados; para higienizar 

bobs, presilhas, pentes e escovas, deverão ser colocados de molho por 15min 

em solução adequada de água com água sanitária a 2% ou 2,5% ou em em 

solução de clorexidina a 2%, seguindo a diluição de 100ml de clorexidina para 

1L de água. 

 

62. Copa: deverá ser organizada escala para horários de almoço e lanches, 

evitando aglomerações; deverão ser distribuídos cartazes para sensibilizar 

profissionais sobre a importância da higienização de equipamentos de uso 

comum como microondas, geladeira, fogão, mesas, cadeiras e interfones. 

 

         VII - COMUNICAÇÃO 

 

63. Deverão ser realizados treinamentos com a equipe sobre as medidas 

preventivas e conscientização quanto à importância do cumprimento dessas 

ações. 

64. Deverão ser criados lembretes para equipe e clientes sensibilizando 

sobre a importância da lavagem das mãos, do uso de álcool gel 70%, do não 

compartilhamento de objetos pessoais (inclusive celular), da higiene respiratória 

e etiqueta de tosse. 

65. Deverão ser distribuídas por todo o estabelecimento as medidas 

preventivas tomadas pela empresa através de cartazes em displays, aparelhos 

de tv ou sistema interno de som. 
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           VIII - SEMPRE ATENTOS E VIGILANTES 

 

66. Deverá ser eleita uma pessoa que ficará responsável por supervisionar 

as novas práticas, é comum as medidas irem se afrouxando com o tempo, pois 

o clima de normalização ficará no ar. 

67. Deverá ser feito rodízio toda semana desse “supervisor”, assim todos os 

colaboradores se sentirão responsáveis pela nova conduta. 

68. Esse guia deverá ser impresso e deixado na recepção, assim os 

clientes se sentirão seguros ao saber que o estabelecimento está seguindo 

todas as recomendações. 
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         ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
         PREFEITURA MUNICIPAL DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS 

                                  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
                                  VIGILÂNCIA EM SAÚDE 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 

 

Declaro ser conhecedor da legislação sanitária em vigor e, em especial, dos procedimentos de 

prevenção à Covid-19. Declaro estar ciente de que a prestação de declaração falsa configura 

crime previsto no Código Penal Brasileiro, passível de sanções penais,sem exclusão das 

sanções administrativas e civis cabíveis. Declaro estar ciente da a legislação referente ao 

funcionamento da atividade. Declaro que a atividade a ser exercida observará com rigor toda 

a legislação sanitária afeta, sobretudo, os regulamentos técnicos específicos editados pelo 

órgão sanitário municipal de Armação dos Búzios. Declaro estar ciente da obrigação de 

apresentar, a qualquer tempo, toda a documentação exigida para o funcionamento da 

atividade e de prestar todas as informações referentes ao funcionamento do estabelecimento 

para assegurar os controles necessários a serem exercidos pelo órgão sanitário municipal. 

Declaro que me responsabilizo por providenciar, a qualquer tempo, todas as adequações 

necessárias ao perfeito atendimento das normas sanitárias. Declaro comprometer-me com a 

preservação das melhores condições higiênico-sanitárias de instalações, equipamentos, 

procedimentos e fluxos, notadamente, as boas práticas para o exercício da atividade e a 

adequada conservação dos produtos utilizados. Declaro comprometer-me com o exercício da 

atividade em plena observância aos requisitos indispensáveis à proteção e preservação da 

saúde individual e coletiva. Declaro estar ciente de que qualquer ação ou omissão em 

desacordo com as normas sanitárias, mesmo as de menor risco, frequência ou impacto, 

sujeitará o estabelecimento a sanções de natureza administrativa, civil e penal, sem prejuízo 

de medidas complementares, entre as quais a cassação do licenciamento sanitário do 

estabelecimento, a cassação do alvará de funcionamento e outras necessárias à cessação e 

punição da irregularidade. 

NOME:__________________________________________________________________ 
 
ESTABELECIMENTO:______________________________________________________ 
 
ENDEREÇO:_____________________________________________________________ 
 
CNPJ:__________________________________________________________________ 
 
Assinatura:                        Data    /_____/______            

 
                                OBS; PREENCHER E ENVIAR VIA EMAIL (FISABUZIOS@GMAIL.COM) 

 


