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PROTOCOLO DE SERRA NEGRA CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19) PARA 
ESTABELECIMENTOS DE BELEZA  

Serra Negra, 18 de março de 2020. 

O QUE SÃO CORONAVÍRUS? 
 

Os coronavírus são uma grande família viral, conhecidos desde os anos 1960, que causam 

infecções respiratórias em seres humanos e em animais. Geralmente, infecções por coronavírus 

causam doenças respiratórias leves a moderadas, semelhantes a um resfriado comum. Alguns 

coronavírus podem causar doenças respiratórias graves e levar a morte. 

Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde foi notificada sobre uma doença 

transmitida pelo Novo Coronavírus (COVID-19) na China, atingindo um número significativo de 

pessoas, causando desde leves infecções respiratórias até casos mais graves, podendo levar a morte. 

No último dia 11 de Março, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que vivemos uma 

pandemia do novo coronavírus. Mas como esse anúncio interfere no manejo do novo coronavírus? Na 

verdade, ele serve apenas como um alerta para que todos os países, sem exceção, adotem ações para 

conter a disseminação do problema. 

 

COMO OCORRE A TRANSMISSÃO? 
 

Em humanos a transmissão ocorre de pessoa-a-pessoa, ou seja, o coronavírus pode ser 

transmitido principalmente pelas gotículas respiratórias, por tosses e espirros, assim como pelo 

contato com as mãos contaminadas com secreções respiratórias que contenham vírus. 

 

QUAIS AÇÕES DEVEMOS ADOTAR NESTE MOMENTO DE ALERTA GLOBAL? 
 

Neste momento de alerta global, a melhor estratégia para lidar com este assunto e contribuir 

para sua prevenção é compartilhar informações confiáveis e de qualidade com toda a população. Além 

disso, é fundamental que medidas básicas de prevenção sejam adotadas por todos os trabalhadores 

dos estabelecimentos de beleza, promovendo assim um ambiente saudável para atuar neste período 

de alerta global. 

 

PRINCIPAIS MEDIDAS PREVENTIVAS CABELEIREIRO/BARBEIRO: 

 As bancadas devem ser higienizadas com álcool 70% frequentemente; 

 As cadeiras de cabeleireiro/barbeiros devem ser higienizadas com álcool 70% frequentemente; 

 Desinfetar escovas, pentes, tesouras a cada cliente; 

 Lavagem e esterilização de navalha de lâmina fixa e pinças; 
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 As roupas, lençóis e toalhas devem ser limpos e desinfetados, de uso individual, armazenados em 

local separados das roupas sujas; 

 Ao receber o pagamento de suas/seus clientes, não esqueça de realizar a higiene das mãos com água 

e sabão, ou ao menos, com álcool a 70%. Esse procedimento deve ser adotado pela cliente também; 

 Manter o ambiente arejado, que permita a circulação e renovação de ar; 

 Na existência de equipamento de ar condicionado, este deve ser mantido com manutenção 

adequada e limpeza dos filtros; 

 Os agendamentos devem ser realizados de modo a evitar aglomeração; 

 As clientes devem ser orientadas a não levar acompanhantes, em especial, crianças e idosos; 

 Se possível, coloque informação visual (cartaz e folhetos) em lugares estratégicos do estabelecimento 

para proporcionar a clientela as instruções sobre higiene de mãos e etiqueta respiratória (ao tossir ou 

espirrar, cubrir nariz e a boca com a manga da camisa “espirrar no cotovelo” ou utilizar um lenço de 

papel e jogá-lo no lixo); 

 Orientar clientes com sintomas gripais, a desmarcarem seus horários; 

PRINCIPAIS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MANICURES: 

 Orientar que a cliente traga seu próprio kit para manicure/pedicure, de uso pessoal e intransferível; 

 Certifique-se que suas clientes realizaram a higiene das mãos antes de iniciar o processo de 

cuticulagem das unhas;  

 Disponha de sabonete líquido, papel toalha descartável e lixeira com acionamento por pedal, junto a 

pia com água corrente, para que esse processo possa ocorrer; 

 Solicite a sua cliente que por gentileza não manipule o celular enquanto realiza o processo de 

cuticulagem, devido ao alto risco de contaminação microbiana que este oferece; 

 Ao receber o pagamento de suas clientes, não esqueça de realizar a higiene das mãos com água e 

sabão, ou ao menos, com álcool a 70%. Esse procedimento deve ser adotado pela cliente também; 

 Realizar a esterilização dos materiais (alicates/espátulas), seguindo o controle adequado de tempo e 

temperatura; 

 Utilizar luvas descartáveis e trocar cada cliente; 

 Os carrinhos de manicure e pedicure devem ser higienizados com álcool 70% após cada cliente; 

 Utilizar revestimento de plástico descartável nas bacias de pé e mão; 
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 Lixas e palitos descartados após o uso em cada cliente; 

 Os agendamentos devem ser realizados de modo a evitar aglomeração; 

 As clientes devem ser orientadas a não levar acompanhantes, em especial, crianças e idosos; 

 Se possível, coloque informação visual (cartaz e folhetos) em lugares estratégicos do estabelecimento 

para proporcionar a clientela as instruções sobre higiene de mãos e etiqueta respiratória (ao tossir ou 

espirrar, cubrir nariz e a boca com a manga da camisa “espirrar no cotovelo” ou utilizar um lenço de 

papel e jogá-lo no lixo); 

 Orientar clientes com sintomas gripais, a desmarcarem seus horários; 

 Manter o ambiente arejado, que permita a circulação e renovação de ar; 

 Na existência de equipamento de ar condicionado, este deve ser mantido com manutenção 

adequada e limpeza dos filtros; 

PRINCIPAIS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA ESTETICISTAS (MASSSAGEM/ESTÉTICA FACIL E 

CORPORAL/DEPILAÇÃO): 

 As macas devem ser higienizadas com álcool 70% após cada cliente, além de serem revestidas com 

papel lençol descartável; 

 As espátulas para depilação devem ser descartáveis ou de plásticos lavadas a cada uso, com água e 

detergente e higienizadas; 

 Utilize pinças descartáveis ou que sejam esterilizadas a cada uso; 

 Higiene frequente de bancadas com álcool 70%; 

 Ao receber o pagamento de suas clientes, não esqueça  de realizar a higiene das mãos com água e 

sabão, ou ao menos, com álcool a 70%. Esse procedimento deve ser adotado pela cliente também; 

 Se possível, coloque informação visual (cartaz e folhetos) em lugares estratégicos do estabelecimento 

para proporcionar a clientela as instruções sobre higiene de mãos e etiqueta respiratória (ao tossir ou 

espirrar, cubrir nariz e a boca com a manga da camisa “espirrar no cotovelo” ou utilizar um lenço de 

papel e jogá-lo no lixo); 

 Orientar clientes com sintomas gripais, a desmarcarem seus horários; 

 Mantenha o ambiente arejado, que permita a circulação e renovação de ar; 

 Na existência de equipamento de ar condicionado, este deve ser mantido com manutenção 

adequada e limpeza dos filtros; 
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