PROTOCOLOS
SANITÁRIOS

ESTÉTICA E BELEZA
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PROTOCOLOS SANITÁRIOS
Considerações iniciais:
Este protocolo tem como objetivo auxiliar os estabelecimentos a reduzirem o risco de contágio
aos seus funcionários e clientes. Ele foi desenvolvido em parceria com diversos representantes
dos setores e foi validado pela Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, baseado em critérios
técnicos e da saúde.
1. Este documento é complementar ao protocolo intersetorial, cujas diretrizes devem ser
observadas. Ele pode ser consultado aqui (https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/
uploads/2020/05/protocolo-intersetorial-v-10.pdf).
2. Caso sua empresa realize atividades que estão além do escopo do presente documento,
consulte também os demais protocolos setoriais, no site do Plano SP (https://www.saopaulo.
sp.gov.br/planosp/setores/).
3. Para conferir como proceder com a testagem e o acompanhamento dos funcionários,
consulte o protocolo de acompanhamento da saúde do Estado de São Paulo. Ele pode ser
consultado aqui (https://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/07/protocolode-acompanhamento-covid-19.pdf).
4. Ademais, a existência de um protocolo sanitário dedicado ao setor não determina sua
abertura. Paralelamente, a inexistência de um protocolo não o impede de abrir. Para checar a
situação da abertura dos negócios em sua cidade, consulte a Classificação atualizada do seu
Departamento Regional de Saúde no Plano SP (https://www.saopaulo.sp.gov.br/planosp/).
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Protocolos setoriais
I. Setor: Estética e Beleza
Subsetores

Estabelecimentos e empresas aos quais se aplica

1

Salões de beleza

Salões de beleza, manicures, pedicures, clínicas de podologia,
estúdios de maquiagem, barbearias e cabeleireiros, entre outros.

2

Procedimentos estéticos e de
modificação corporal

Estúdios de tatuagem e piercing, depilação (convencional e à laser),
clínicas de estética, clínicas de fisioterapia, acupuntura e quiropraxia,
entre outros.

Salões de beleza
Estabelecimentos e empresas aos quais se aplica: Salões de beleza, manicures, pedicures, clínicas
de podologia, estúdios de maquiagem, barbearias e cabeleireiros, entre outros.
Protocolos:

1. DISTANCIAMENTO SOCIAL
DIRETRIZES

PARA FUNCIONÁRIOS

PARA CLIENTES

A distância mínima entre estações de trabalho
deve ser de 2 metros . No caso de estações de
trabalho em linha, respeitar a distância mínima e
deixar ao menos uma vazia entre duas em uso.

Recomendável

Recomendável

Atendimento deve ser exclusivamente com agendamento prévio, prevendo intervalo suficiente
entre marcações para higienização completa das
estações de atendimento e utensílios.

N/A

Recomendável

Desestimular a permanência de acompanhantes
dentro do estabelecimento, exceto para clientes
que necessitem acompanhamento, limitado a um
acompanhante por cliente.

N/A

Recomendável
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2. HIGIENE PESSOAL
DIRETRIZES

PARA FUNCIONÁRIOS

PARA CLIENTES

Funcionários devem usar touca descartável, além
de manter suas unhas cortadas.

Recomendável

N/A

Funcionários devem utilizar farda branca, lavada
diariamente com a utilização de água sanitária, ou
jaleco de TNT descartável, trocado a cada cliente,
desde que o serviço realizado necessite contato físico, como massagem.

Recomendável

N/A

Usar luvas no caso de contato físico necessário
com o cliente.

Recomendável

N/A

Desencorajar o uso de acessórios como anéis, brincos, pulseiras, gargantilhas, relógios e colares.

Recomendável

Recomendável

3. LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES
DIRETRIZES

PARA FUNCIONÁRIOS

PARA CLIENTES

A higienização de bobs, presilhas, pentes, escovas,
pinceis de maquiagem e outros utensílios deve ser
feita periodicamente, colocando-os de molho por
quinze minutos em solução de água com água sanitária entre dois e dois e meio por cento ou em
solução de clorexidina a dois por cento, seguida
da diluição de cem mililitros de clorexidina para
um litro de água.

Recomendável

N/A

A higienização dos móveis, equipamentos e objetos deve ser feita antes e depois de cada uso.

Recomendável

N/A

Estações de atendimento e equipamentos, incluindo macas, devem ser higienizados a cada
atendimento. O agendamento de clientes deve
prever intervalo suficiente entre marcações para
a higienização.

Recomendável

N/A

Produtos para cada atendimento devem ser fracionados, evitando levar o pincel possivelmente
contaminado ao produto durante a aplicação de
maquiagem.

Recomendável

N/A

Processos de esterilização devem ser atualizados,
de acordo com as orientações da vigilância sanitária.

Recomendável

N/A
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4. COMUNICAÇÃO
DIRETRIZES

PARA FUNCIONÁRIOS

PARA CLIENTES

Recomendar aos clientes que evitem os horários
de pico e se programem para agendar atendimentos em horários alternativos, apresentando gráfico com frequência diária por horários.

Recomendável

Recomendável

Subsetor: Procedimentos estéticos e de modificação corporal
Estabelecimentos e empresas aos quais se aplica: Estúdios de tatuagem e piercing, depilação
(convencional e à laser), clínicas de estética, clínicas de fisioterapia, acupuntura e quiropraxia,
entre outros.
Protocolos:

1. DISTANCIAMENTO SOCIAL
DIRETRIZES

PARA FUNCIONÁRIOS

PARA CLIENTES

Utilizar-se de agendamentos prévios e orientar
que os clientes evitem chegar antecipadamente
ou com atrasos para evitar aglomerações em ambientes como recepções e salas de espera.

N/A

Recomendável

2. HIGIENE PESSOAL
DIRETRIZES

PARA FUNCIONÁRIOS

PARA CLIENTES

Durante a realização dos procedimentos, os profissionais envolvidos diretamente deverão utilizar
protetores faciais (devidamente higienizados periodicamente) em adição à máscara (preferencialmente N95, devendo ser trocada a cada sete dias
se suas características forem mantidas, no máximo) e óculos. Recomenda-se, também, o uso de
aventais preferencialmente impermeáveis, a depender do tipo de procedimento.

Recomendável

N/A

Os clientes devem usar máscara médica durante
toda a sua permanência no estabelecimento, as
quais devem ser fornecidas mediante esclarecimentos de medidas de segurança adotadas para
todos que entrarem sem as mesmas.

N/A

Recomendável

6
Os lenços usados devem ser descartados imediatamente em uma lixeira de acionamento sem as
mãos, e as mãos devem ser lavadas com água e
sabão e, na impossibilidade, com álcool em gel
70% antes de continuar o trabalho.

Recomendável

Recomendável

Se luvas forem usadas, verifique se elas são removidas após cada cliente e trocadas regularmente.
As mãos devem ser higienizadas entre todas as
trocas de luvas.

Recomendável

N/A

Se um trabalhador estiver sozinho atrás de uma
barreira física, uma máscara médica ou uma cobertura facial não será necessária.

Recomendável

N/A

Se o trabalhador estiver atrás de uma barreira física com colegas de trabalho ou precisar sair de trás
da barreira física (e uma distância de dois metros
não for possível), uma máscara ou máscara médica deve ser considerada.

Recomendável

N/A

3. COMUNICAÇÃO
DIRETRIZES

PARA FUNCIONÁRIOS

PARA CLIENTES

Pedir aos clientes em grupos de risco que evitem
ir ao estabelecimento.

Recomendável

Recomendável

Enviar mensagens automáticas para manter os
clientes informados sobre os sintomas da COVID-19, pedindo àqueles que estão doentes ou
com sintomas respiratórios que evitem ir ao estabelecimento até ficarem saudáveis novamente.

Recomendável

N/A

4. MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE
DIRETRIZES

PARA FUNCIONÁRIOS

PARA CLIENTES

Em casos de confirmação em um profissional que
preste atendimento, comunicar os últimos clientes e orientá-los a procurar unidade de saúde
caso apresentem sintomas.

Recomendável

Recomendável

