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INTRODUÇÃO

O objetivo deste Protocolo é subsidiar a atividade laboral nos estabelecimentos comerciais, com
base em medidas higiênico-sanitárias, que visem prevenir a transmissão do vírus causador da
COVID-19, no ambiente de trabalho.

O documento foi construído mediante as normativas e recomendações para o controle e a
prevenção da COVID-19, emitidas por órgãos oficiais de saúde como a OMS-Organização
Mundial da Saúde, CDC-Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, Ministério da
Saúde, ANVISA e o COES/MG-Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública de
Minas Gerais; sendo ainda fundamentado em dados científicos já publicados e experiências
exitosas, reconhecidas oficialmente, no combate ao novo coronavírus.

Os destinatários deste Protocolo alcançam proprietários, funcionários, colaboradores
terceirizados e prestadores de serviço de estabelecimentos definidos por Salões de Beleza e
Barbearias, assim como, todos os clientes que utilizam os serviços prestados por este núcleo
comercial.

Importante ressaltar o caráter dinâmico da pandemia e assim sendo, destaca-se que, as
informações aqui descritas podem sofrer alterações e ou atualizações, dependendo da situação
epidemiológica da COVID-19 em nosso Município e demais regiões.

A adoção das medidas preventivas constantes deste Protocolo se torna indispensável para o
desenvolvimento seguro das atividades comerciais e para a viabilidade e continuidade do
trabalho, minimizando assim, os potenciais riscos para a transmissão viral.

Neste sentido este Protocolo caracteriza um compromisso de responsabilidade firmado entre a
Administração Pública e os Estabelecimentos Comerciais.

Os estabelecimentos que adotarem todas as medidas higiênico-sanitárias preconizadas para
controle e prevenção da COVID-19 receberão o SELO de validação do serviço; podendo perdê-
lo, caso desconsiderem as determinações deste Protocolo.

A Vigilância Sanitária Municipal e demais parceiros serão responsáveis pela fiscalização da
execução deste Protocolo.



1. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PANDEMIA

O novo Coronavírus SARS-CoV-2 foi identificado como o agente causador de um surto de
pneumonia, detectado pela primeira vez em Wuhan, na China, em 2019.

Os coronavírus são conhecidos desde a década de 1960 como uma família de vírus que
provocam infecções respiratórias em seres humanos e animais. Esses vírus geralmente
causam doenças respiratórias leves a moderadas, mas alguns tipos são responsáveis pelo
desenvolvimento de síndromes respiratórias graves.

Entre os anos de 2002 e 2003 a China enfrentou uma epidemia de síndrome respiratória
aguda grave - SARS. Em 2012, foi isolado no Oriente Médio outro coronavírus causador de
uma doença que passou a ser denominada síndrome respiratória do Oriente Médio -
MERS.

No início de dezembro de 2019, foram identificados casos de pneumonia de origem
desconhecida em Wuhan, na China. Em 31 de dezembro de 2019 foi identificado um novo
coronavírus como o agente etiológico dessas infecções, sendo atualmente denominado
SARS-CoV-2 e a doença causada por ele, COVID-19.

Em 11 de março de 2020 a Organização Mundial de Saúde - OMS declarou o estado de
pandemia de COVID-19 e em 20 de março o Ministério da Saúde confirmou estado de
transmissão comunitária em todo território brasileiro.

Os impactos da pandemia têm alcançado todos os setores da sociedade mundial, causando danos
de ordem financeira, econômica, emocional, psicológica, muitos deles irreparáveis. Diante desse
cenário de emergência, diversas medidas preventivas têm sido recomendadas para conter a
disseminação do vírus, o aumento do número de pessoas infectadas, assim como o possível
colapso do sistema assistencial de saúde.

2. FATOS SOBRE A COVID-19

O que é COVID-19?

A COVID-19 é uma doença viral, transmissível, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2,
que afeta o sistema respiratório apresentando uma condição clínica que varia de infecções
assintomáticas a quadros respiratórios graves, podendo em alguns casos, levar o paciente à óbito.
A infecção humana pelo novo coronavírus trata-se de uma Emergência de Saúde Pública de
importância internacional.



Quais são os sinais/sintomas da COVID-19?

Os sintomas podem incluir febre, tosse, coriza, dor de garganta e falta de ar. Em casos mais
graves, a infecção pode causar pneumonia ou dificuldades respiratórias. Esses sintomas são
semelhantes aos da gripe influenza ou do resfriado comum, que são muito mais frequentes do
que a COVID-19. Vale ressaltar que algumas pessoas podem ser assintomáticas, ou seja,
estarem infectadas, mas não desenvolverem sintomas.

Como a COVID-19 se propaga?

Algumas das formas mais comuns de propagação do vírus se dão através do contato direto com
gotículas respiratórias de uma pessoa infectada, geradas por tosse e espirros, sendo que os
indivíduos também podem ser infectados por tocarem superfícies contaminadas, levando, na
sequência, as mãos ao rosto. O vírus da COVID-19 pode sobreviver em superfícies por várias
horas ou até mesmo dias.

Qual é o tratamento para a COVID-19?

Ainda não há tratamento específico ou uma vacina disponível para a COVID-19. Contudo,
muitos dos sintomas podem ser tratados e procurar logo o atendimento médico pode tornar a
doença menos perigosa.

Quais as medidas gerais de prevenção da COVID-19?

Lavar bem as mãos com água e sabão e higienizá-las com álcool em gel; cobrir o nariz e a boca
ao espirrar ou tossir e não levar as mãos ao rosto; manter os ambientes bem ventilados; adotar o
distanciamento social, evitar aglomerações; usar máscaras de proteção facial; não compartilhar
objetos de uso pessoal, dentre outros. Ao tomar estes cuidados, as chances de contágio e
disseminação do vírus são drasticamente reduzidas.

3. NOTIFICAÇÃO DE CASOS SUSPEITOS DE COVID-19

A COVID-19 é uma doença de notificação compulsória e imediata, assim sendo, todos os casos
suspeitos devem ser notificados ao setor de Vigilância em Saúde da Prefeitura ou em unidades
básicas de saúde da sede e dos distritos, dentro das primeiras 24 horas, a partir do conhecimento
do caso. Qualquer cidadão PODE notificar a suspeita da doença, de acordo com a legislação
vigente, referente às doenças e agravos de notificação compulsória do país.



MEDIDAS HIGIÊNICO – SANITÁRIAS DESTINADAS AOS

SALÕES DE BELEZA E BARBEARIAS, PARA PREVENÇÃO DA COVID-19

CUIDADOS RELACIONADOS À SAÚDE DOS FUNCIONÁRIOS/TRABALHADORES

1. Seguir estritamente o regulamento da Vigilância Sanitária (ANVISA E VISA) e as Normas
Técnicas Brasileiras (ABNT – Estabelecimentos de Beleza: Requisitos de Boas Práticas).

2. Realizar a investigação de todos os funcionários sobre a presença de sinais e sintomas gripais;
principalmente sobre febre, tosse, coriza e dor de garganta, ocorridos nos últimos 14 dias.

3. Apresentando sintomas, o funcionário deverá ser afastado das atividades laborais e deverá
receber orientação de permanecer em isolamento domiciliar por, no mínimo, 14 dias, ou mais,
no caso de persistência dos sinais/sintomas, até a completa melhora.

4. O isolamento domiciliar poderá ser suspenso caso o funcionário seja submetido a exame
laboratorial e receba diagnóstico médico, que afaste a possibilidade de estar infectado pela
COVID-19.

5. Recomenda-se, quando possível, destinar ao trabalho em casa (sistema home office ou
teletrabalho), os funcionários dos seguintes grupos de risco: I - pessoas acima de 60 anos de
idade; II - pessoas com doenças crônicas graves ou descompensadas e imunocomprometidos
(HIV, câncer); III - pessoas com obesidade, especialmente com IMC igual ou superior a 40; IV -
grávidas em qualquer idade gestacional; V - puérperas até duas semanas após o parto.

6. Evitar realizar reuniões presenciais, priorizando métodos à distância (videoconferência), e caso
não seja possível, utilizar máscaras e manter o distanciamento de 2 metros entre os participantes.



MEDIDAS DE PREVENÇÃO DA COVID-19

E ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO

1. Afixar cartazes informativos sobre a COVID-19 nas áreas de atendimento ao cliente e áreas
reservadas à equipe, reforçando o distanciamento de 2 metros entre as pessoas, a lavagem das
mãos, o uso e manuseio correto das máscaras, a etiqueta respiratória, dentre outros.

2. Indicar aos clientes a leitura dos cartazes sobre a COVID-19, afixados no estabelecimento,
favorecendo o sistema de saúde na conscientização da população.

3. Manter o ambiente de trabalho arejado e ventilado; sempre que possível, deixar portas e janelas
abertas para melhor circulação de ar, não utilizar ventiladores e nem ar condicionado.

4. Instalar na entrada do estabelecimento, dispositivo para limpeza de calçados com água sanitária
ou qualquer outro produto com propriedades virucidas, podendo-se utilizar caixa, spray,
pulverizador, tapete sanitário (pedilúvio), ou outro similar para a desinfecção.

5. Desativar bebedouros coletivos, durante o período da pandemia. Permitir apenas o
funcionamento de bebedouros de torneiras, realizando frequentemente limpeza e desinfecção
das mesmas. Caso mantenha os bebedouros, os estabelecimentos deverão fornecer copos
descartáveis aos clientes e funcionários.

6. Os dispensadores de água que exigem aproximação da boca para ingestão, devem ser lacrados
em todos os bebedouros, permitindo-se o funcionamento apenas do dispensador de água para
copos.

7. Não disponibilizar jornais, revistas ou similares no estabelecimento.

8. Atender aos clientes somente com horário previamente agendado, para não favorecer a
aglomeração, respeitando um intervalo de tempo entre os clientes, para higienização dos
mobiliários, equipamentos e das mãos. Havendo confirmação do serviço que será prestado,
questionar sobre a condição atual de saúde do cliente, um dia antes do atendimento. Não atender
caso apresente sinais e sintomas gripais.

9. Atender um cliente por vez, proibindo a entrada de acompanhantes; exceto casos específicos em
que o cliente tenha necessidade especial e precise de auxílio, ou crianças que precisam ser
acompanhadas pelos pais ou responsáveis.

10. Implantar registro de atendimento de cada cliente que utilizar os serviços do estabelecimento,
contendo data, horário, nome, telefone e endereço.

11. Delimitar distância mínima de 2 metros, caso dois clientes ocupem o estabelecimento utilizando
serviços diferentes, como por exemplo, cliente para manicure e cliente para cabelereiro.



12. Admite-se um cliente por vez por cada serviço prestado, contanto que se respeite o espaço
disponível para circulação de clientes e funcionários dentro do estabelecimento, possibilitando o
distanciamento entre eles.

13. Não cumprimentar as pessoas, sejam clientes, amigos, funcionários, dentre outros, com apertos
de mãos, abraços, beijos ou outro tipo de contato físico.

14. Recomenda-se que todos os funcionários do estabelecimento sejam treinados quanto às medidas
de prevenção do contágio da COVID-19, incluindo as medidas preventivas propostas neste
Protocolo, para o ambiente de trabalho. Importante, dentre outros, enfatizar o uso correto dos
EPIs (Equipamento de Proteção Individual).

15. Manter o distanciamento de segurança entre funcionários, exigido pelos órgãos competentes,
adotando o revezamento da equipe, de acordo com o espaço físico do estabelecimento.

16. Orientar os funcionários a não compartilhar itens pessoais como EPI, telefones, fones,
uniformes e outros.

17. Fornecer EPI adequado para os funcionários, de acordo com as atividades laborais que cada um
desenvolve (máscara, avental, luvas, calçados impermeáveis e viseiras protetoras).

18. Disponibilizar álcool 70% para todos os clientes, funcionários, colaboradores e prestadores de
serviço, em pontos estratégicos como na entrada do estabelecimento, nas bancadas de
atendimento, no banheiro e outros.

19. Todas as pessoas presentes no estabelecimento devem utilizar máscara, sejam clientes,
funcionários, colaboradores ou prestadores de serviço. Caso seja possível, disponibilizar a
máscara para clientes que comparecerem ao estabelecimento, sem o uso das mesmas.

20. Lavar as mãos e utilizar álcool 70% antes e após o contato com um novo cliente ou qualquer
outra pessoa.

21. Os estabelecimentos que venderem produtos cosméticos ficam proibidos de manter mostruário
para experimentação destes produtos (batom, perfume, maquiagem, cremes e outros).



RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO AMBIENTE

1. Intensificar a higienização diária, limpando com álcool 70% ou outro produto desinfetante com
ação virucida aprovado pela ANVISA, os ambientes, incluindo pisos e interruptores de luz,
reforçando locais de maior circulação e as superfícies mais tocadas. O procedimento deve ser
realizado de forma regular, após o expediente de trabalho ou sempre que necessário.

2. Realizar a limpeza e desinfecção de todos os objetos e as superfícies tocadas com maior
frequência como instrumentos de trabalho, telefones, maçanetas, corrimão, balcão, recepção,
bancadas, cadeiras, lavatórios, dentre outros, sendo necessário refazer a higienização e
desinfecção naqueles objetos/superfícies que o cliente manteve contato.

3. Realizar a limpeza “pesada” dos sanitários uma vez ao dia, preferencialmente no início do turno
diurno, e proceder ao longo do dia, desinfecções frequentes com aplicação de produto
desinfetante com o uso de pulverizador. Manter nos banheiros papel toalha, sabão líquido e água
para lavagem das mãos.

4. Implantar registro de controle das desinfecções realizadas no ambiente de trabalho, com a
assinatura dos funcionários responsáveis.

5. Os resíduos com potencial risco de contaminação gerados pelo estabelecimento, como por
exemplo navalhas e lâminas, devem ser segregados e descartados, em conformidade com a RDC
ANVISA nº 222/2018.

6. Recomenda-se utilizar lixeiras com tampa e aberturas sem contato manual.

7. Manter acessórios suficientes para atender a demanda, como por exemplo, escova de cabelo,
tesouras, pentes, navalhas, recipientes para preparações químicas, toalhas, dentre outros,
garantindo tempo adequado para higienização dos mesmos.

8. Trocar toalhas e capas a cada cliente atendido, utilizando sempre que possível, produtos de uso
descartável.

9. Higienizar aventais de material plástico ou similar, escova de cabelo, pentes, tesouras, navalhas,
recipientes para preparação química e afins com borrifador de álcool 70% liquido.

10. Lavar toalhas, aventais de pano e afins com água e sabão e outros desinfetantes ou alvejantes.

11. Higienizar com álcool 70% as máquinas de cartão de credito, após utilização por cada usuário.
Recomenda-se envolver as máquinas em plástico transparente, para facilitar a higienização.



RECOMENDAÇÕES PARA OS DIVERSOS PROFISSIONAIS/TRABALHADORES

1. CABELEIREIROS: utilizar uniforme/roupa que seja lavada após cada dia de atendimento,
avental ou jaleco e máscara em todos os procedimentos; utilizar luvas quando necessário. Caso
utilização das luvas, descartá-las a cada procedimento e higienizar as mãos.

2. BARBEIROS: utilizar uniforme/roupa que seja lavada após cada dia de atendimento, avental
ou jaleco e máscara em todos os procedimentos. É necessário também o uso de protetor facial
(face shield) em procedimentos que o cliente necessite retirar a máscara, como por exemplo,
quando for fazer a barba do cliente.

3. MANICURES: utilizar uniforme ou então avental/jaleco que seja lavado após cada dia de
atendimento, máscara e luvas. Providenciar cobertura de plástico descartável para os
recipientes de contato das mãos e dos pés. Realizar a substituição e descarte do plástico na
visão do cliente, procedendo com a desinfecção do recipiente com álcool 70%. Utilizar
preferencialmente kit material de manicure e pedicure do próprio cliente (alicate, lixa,
afastador de cutícula). Os outros materiais (algodão, palito) deverão ser de uso descartável.

Admite-se a utilização do instrumental de manicure/pedicure do estabelecimento, contanto que
este seja esterilizado em autoclave com processo validado por teste químico e ou biológico
registrado após o uso de cada cliente.

4. DEPILADORES: utilizar uniforme/roupa ou então avental/jaleco que seja lavado após cada
dia de atendimento, máscara e luvas em todos os procedimentos. Todo material utilizado
deverá ser descartável. Utilizar papel lençol descartável na maca, sendo trocado a cada novo
cliente. Realizar a desinfecção da maca antes de colocar o papel lençol.

5. MAQUIADORES: não desenvolver o serviço de maquiagem, no momento.
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ANEXO I

USO CORRETO DE MÁSCARA FACIAL

Orientação para manuseio correto das máscaras:

I - Higienizar as mãos antes de colocar a máscara e depois de retirá-la;

II - Cobrir boca e nariz com a máscara;

III - Garantir que há conforto para respirar;

IV - Evitar o uso de maquiagem;

V - Trocar a máscara, caso ela fique úmida;

VI - Caso a máscara seja de tecido, lavar separadamente das outras roupas e passar com ferro
quente.





ANEXO II

HIGIENIZAÇÃO CORRETA DAS MÃOS





ANEXO III

MATERAIS RECOMENDADOS PARA LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES

Os desinfetantes com potencial para desinfecção de superfícies incluem:

• Hipoclorito de sódio a 0.1% (concentração recomendada pela OMS)
• Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) a 0,1%
• Dicloroisocianurato de sódio (concentração de 1,000 ppm de cloro ativo)
• Iodopovidona (1%)
• Peróxido de hidrogênio 0.5%
• Ácido peracético 0,5%
• Quaternários de amônio, por exemplo, o Cloreto de Benzalcônio 0.05%
• Compostos fenólicos
• Desinfetantes de uso geral aprovados pela Anvisa

Sabe-se que os vírus são inativados pelo álcool a 70% e pelo cloro. Portanto, preconiza-
se a limpeza das superfícies com detergente neutro, seguida da desinfecção com uma
destas soluções desinfetantes ou outro desinfetante padronizado pelo serviço, desde
que seja regularizado junto à Anvisa.

No caso da superfície apresentar qualquer substância visível deve-se inicialmente
proceder à retirada do excesso da sujidade com papel/tecido absorvente e
posteriormente realizar a limpeza e desinfecção desta.

IMPORTANTE: sabe-se que, na maioria dos casos, os desinfetantes levam de cinco a
dez minutos de contato para inativar microrganismos. Após a aplicação do produto, é
necessário esperar esse tempo para que ele faça efeito.

Sobre a diluição dos saneantes a ANVISA recomenda:

Água Sanitária: diluir duas colheres e meia de sopa de água sanitária em 1L de água, e,
após a diluição, indica-se a utilização dessa solução no mesmo dia, evitando-se perda
de eficácia da mesma. Esta solução deve ser mantida em frasco (de preferência o
escuro), e longe do sol (informação atualizada pela NT 47 ANVISA).

Alvejante comum: diluir duas colheres de sopa
de alvejante em 1L de água (informação atualizada pela NT 47 ANVISA).

Fonte: Nota Técnica ANVISA 04/2020. (Adaptado)



ANEXO IV

VIABILIDADE DO VÍRUS EM SUPERFÍCIES


