
SALÕES DE BELEZA, CLÍNICAS
DE ESTÉTICA, BARBEARIAS,

MANICURES E PEDICURES

NOTA ORIENTATIVA



é o momento perfeito.
Se parece exagerado

já é tarde.
Se parece a hora certa
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Cuidados gerais

Disponibilizar álcool 70% em gel em todas as mesas, em áreas comuns e onde 
houver necessidade;

Trabalhar a conscientização dos colaboradores e instituir a etiqueta respiratória na 
empresa (cobrir a boca com o antebraço ou lenço descartável ao tossir e espirrar) e 
a higienização de mãos;

Não compartilhar utensílios;
Aumentar a frequência de limpeza dos ambientes de acordo com o fluxo de 
pessoas;

Orientar o uso de máscaras para todos os funcionários dentro do estabelecimento;

Controlar o fluxo de funcionários, se possível trabalhar em sistema de rodízio para

Usar máscaras de proteção, cirúrgicas ou confeccionadas, afim de evitar a possível 
propagação ou contaminação dos clientes e funcionários do salão pelo vírus da 
Covid-19;

Manter os ambientes arejados e ventilados;

evitar aglomerações;

Em caso de algum funcionário apresentar sintomas gripais, ou mais 
especificamente tosse, febre ou falta de ar, proceder o afastamento imediato e 
encaminhar para atendimento médico. 



Limpeza

Os profissionais do sexo masculino devem manter os cabelos curtos e barba feita;

Não utilizar adornos (anéis, pulseiras, relógios, colares, piercing, brincos) durante o período de 
trabalho;

O uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) deve ser apropriado para a atividade a ser 
exercida (no caso, botas de borracha, luvas de pvc, avental, óculos para proteção dos olhos, se 
possível, etc);

Utilizar produtos devidamente registrados e regularizados na ANVISA para proceder a limpeza 
de superfícies (o ideal é dar preferência aos saneantes classificados nas categorias “Água 
Sanitária” e “Desinfetante para Uso Geral”);

Os panos devem ser exclusivos para uso em cada ambiente. Por exemplo, panos utilizados em 
banheiros não devem ser utilizados em outros locais e devem estar sempre limpos e alvejados;

Recomenda-se a varredura úmida com mops ou panos de limpeza, para evitar a dispersão de 
microrganismos veiculados pelas partículas de pó;

Manter os cabelos presos e arrumados e unhas limpas, aparadas e sem esmalte;

Desinfetar com álcool 70% todas as superfícies tocadas com frequência: maçanetas, 
interruptores, janelas, telefones, teclados dos computadores, controles remotos, elevadores e 
outros;

Para a limpeza de pisos, devem ser seguidas as técnicas de varredura úmida, ensaboar, 
enxaguar e secar. 

Proceder a frequente higienização das mãos do funcionário responsável pela limpeza de 
ambientes, antes de iniciar a limpeza e após terminá-la;
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Dentro do Estabelecimento

Disponibilizar álcool 70% para clientes em locais de fácil acesso para todos;

Realizar controle de fluxo dos clientes, respeitando o cálculo de um cliente para cada 20m² da área 
de atendimento, e com espaçamento de 2m entre cada CADEIRA DE ATENDIMENTO ou cliente;

Proceder a desinfecção das máquinas com maior frequência possível, utilizando álcool 70% para 
limpeza das áreas tocadas pelos clientes como botões das maquininhas de cartão, canetas de uso 
comum e outros que julgar necessário. Pode-se cobrir a maquininha com um plástico resistente, 
que facilitará a limpeza e evitará a contaminação dos espaços entre as teclas;

Fazer atendimentos com horário marcado, com intervalo de 1 hora entre os clientes; 
Disponibilizar um funcionário exclusivo para proceder a limpeza e desinfecção das superfícies 
frequentemente e organizar o fluxo;

Orientar os clientes a não trazerem acompanhantes, principalmente pessoas em grupo de risco 
(com doenças pré-existentes, grávidas, em tratamento oncológico, crianças e idosos acima de 60 
anos). Se o cliente fizer parte do grupo de risco, efetuar o serviço o mais rapidamente possível, a fim 
de liberá-lo rapidamente e evitando aglomerações;

Orientar os clientes a usarem máscaras de proteção, cirúrgicas ou confeccionadas, afim de evitar a 
possível propagação ou contaminação dos clientes e funcionários do salão pelo vírus da Covid-19;

Em caso de um funcionário apresentar sintomas gripais, ou mais especificamente tosse, febre. ou 
falta de ar, proceder o afastamento imediato e encaminhar para atendimento médico;
Proibida a utilização de itens de maquiagem em mais de um cliente para evitar contaminação.

Antes e depois de cada atendimento, o responsável/atendente deve proceder a higienização das 
mãos com álcool 70%;
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Itens e equipamentos
recomendados para os
estabelecimentos

Organizar o lixo comum em saco plástico, separando-o do lixo de material reciclável.

Equipamentos adequados para a esterilização de material de metal como alicates, 
espátulas de metal para unhas e outros;

Banheiro para os clientes, com pia, água corrente, sabão líquido e papel toalha, e 
álcool 70%;

Pia exclusiva para limpeza de material como: alicates, espátulas de metal para unhas, 
escovas de cabelo, pentes, bacias, cubas e outros; 

Quando em centros comerciais, pode ser utilizado o sanitário destinado ao público, 
desde que esteja localizado nas proximidades; 

Tanques para lavar os panos de limpeza e higienização; 
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Toalhas de tecidos
ou descartáveis

Guardadas de forma organizada em local limpo, seco e arejado, podendo ser 
prateleira ou armário. Usar uma para cada procedimento, independente de ser o 
mesmo cliente; 
As sujas devem ser colocadas em local diferente das limpas, para evitar 
contaminação.

Devem estar lavadas e preferencialmente embaladas em saco plástico 
individualmente; 
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Alicates, espátulas e outros
materiais de metal

Devem ser lavados e escovados com sabão líquido, em água corrente abundante, ou 
lavadora ultrassônica a cada procedimento; 
Em seguida, enxaguar, secar e acomodar o material em embalagem apropriada para 
o processo de esterilização; 
Na embalagem deve constar a data de esterilização e o nome de quem preparou o 
material;
A embalagem deve ser sempre aberta na frente do(a) cliente;
Recomenda-se que cada profissional tenha no mínimo 06 (seis) jogos de alicate e 
espátula de metal, para garantir sua saúde e a de seu cliente.
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Processo de esterilização

VAPOR SATURADO / AUTOCLAVE

Os materiais de metal, depois de lavados, devem estar embalados e acomodados em 
embalagem que permita a passagem de vapor. 
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Manicure/Pedicure

Orientar o cliente a usar máscara para proteção individual.
USAR MÁSCARA PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL;

Esterilizar os alicates, espátulas e outros instrumentos de metal; 

Jogar no lixo os materiais descartáveis ou de uso único, como algodão, lixas de unha, protetor 
de cuba e de bacia, lâminas etc;

Lavar as mãos antes de atender cada cliente E HIGIENIZAR COM ÁLCOOL 70%; 

O profissional deve: 

Abrir a embalagem dos alicates, espátulas e outros instrumentos de metal na frente do cliente; 
Retirar as toalhas da embalagem plástica na frente do cliente; 
Manter o material de trabalho tipo algodão, esmaltes, removedor de esmalte e lixas novas, 
organizados em maletas ou gavetas;
Manter o algodão em pote com tampa;
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Contaminados” e prepará-los para o processo de esterilização.

Colocar luvas descartáveis e só retirá-las quando concluir o serviço; 

Recomenda-se

Borrifar álcool 70% nas unhas do cliente antes do procedimento para evitar infecções. 
Concluído o serviço, deve: 
Lavar as mãos após o atendimento de cada cliente; 
Lavar e esterilizar todos os instrumentos utilizados ou não, pois mesmo sem uso, estarão 
contaminados e devem estar limpos e esterilizados para o próximo cliente; 
Lavar as bacias e cubas com água e sabão líquido ou detergente após cada uso; 
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Cabeleireiro e Barbeiro

Concluído o serviço, deve: 

Lavar as mãos após atender cada cliente E HIGIENIZAR COM ÁLCOOL 70%; 

Os serviços devem ser efetuados o mais rápido possível, para evitar a aglomeração de pessoas no local;

Retirar do chão os cabelos decorrentes do corte;

Orientar os clientes a não trazerem acompanhantes, principalmente pessoas em grupo de risco (com 
doenças pré-existentes, grávidas, em tratamento oncológico, crianças e idosos acima de 60 anos). Se o 
cliente fizer parte do grupo de risco, efetuar o serviço o mais rapidamente possível, a fim de liberá-lo 
rapidamente e evitando aglomerações.

Descartar as lâminas utilizadas em recipientes rígidos; 

No caso de barbearias que disponibilizarem serviço de bebidas, estas não podem ser servidas no ambiente, 
para evitar a aglomeração de pessoas, e consequentemente a contaminação dos clientes pelo vírus da 
Covid-19;

Orientar os clientes a usarem máscaras de proteção, cirúrgicas ou confeccionadas, afim de evitar a possível 
propagação ou contaminação dos clientes e funcionários do salão pelo vírus da Covid-19;

Limpar escovas e pentes, removendo os cabelos, após cada uso; 
Lavar pentes, escovas e demais equipamentos utilizados, com água e sabão líquido ou detergente, após o 
uso em cada cliente; 

O profissional deve: 

Manter as escovas e pentes em recipientes limpos e organizados; 
Usar lâminas novas a cada cliente e descartá-las após o uso. 

Lavar as mãos antes de atender cada cliente E HIGIENIZAR COM ÁLCOOL 70%; 
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Depilação

O profissional deve: 

Trocar o lençol descartável a cada cliente; 

Orientar os clientes a não trazerem acompanhantes, principalmente pessoas em grupo de risco (com 
doenças pré-existentes, grávidas, em tratamento oncológico, crianças e idosos acima de 60 anos). Se o 
cliente fizer parte do grupo de risco, efetuar o serviço o mais rapidamente possível, a fim de liberá-lo 
rapidamente e evitando aglomerações.

Usar cera de depilação que traga no rótulo identificação do produto, procedência, validade e número de 
registro no Ministério da Saúde ou ANVISA;

Lixeira com saco plástico e tampa para descarte da cera usada. 

Lavar as mãos antes e depois de atender cada cliente E HIGIENIZAR COM ÁLCOOL 70%; 

Orientar os clientes a usarem máscaras de proteção, cirúrgicas ou confeccionadas, afim de evitar a possível 
propagação ou contaminação dos clientes e funcionários do salão pelo vírus da Covid-19;

Utilizar pinça descartável ou esterilizada a cada cliente; 

Os serviços devem ser efetuados o mais rápido possível, para evitar a aglomeração de pessoas no local.

Deve ter: 

Local adequado e com privacidade, limpo antes e depois de cada atendimento; 
Maca com superfície lisa e lavável que permita higienização; 
Lençol de papel descartável que deverá ser trocado a cada nova cliente; 
Mesa auxiliar, com superfície lisa ou lavável, para a colocação dos produtos usados no ato da depilação 
como cremes, talco, cera e acessórios tipo pinça; deve ser limpa diariamente, antes e ao final do período de 
trabalho;



OBRIGADO!
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