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APRESENTAÇÃO

O GEP  - Grupo de Estudos de Piercing, é um grupo formado 
por profissionais da área da perfuração corporal que tem como 
objetivo ajudar outros perfuradores, tatuadores, profissionais de 
saúde, legisladores, inspetores de saúde e o público em geral, 
a obterem as melhores e mais atualizadas informações sobre 
piercing. 

Para a maioria dos países do mundo, a pandemia do COVID-19 
forçou o fechamento de estúdio de arte corporal (incluindo 
piercings, tatuagens e outros procedimentos opcionais de arte 
corporal). 

Como os países buscam reabrir suas economias e facilitar 
medidas como distanciamento social e fechamento forçado 
de negócios, o GEP em parceria com a APP (Association of 
Professional Piercers) dos Estados Unidos, procurou fornecer 
diretrizes precisas, apropriadas e viáveis para que todos os 
artistas corporais se unissem para diminuir a disseminação de 
COVID-19 e, por sua vez, reduzirem o impacto em seus locais 
de trabalho.

Continuamos recomendando que os profissionais de arte corporal 
sigam as diretrizes locais, estaduais, municipais ou nacionais 
sobre o fechamento de operações comerciais não essenciais e, 
dentro desses padrões, tomem as melhores decisões para si e 
para suas situações únicas.
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A pandemia do COVID-19 teve um impacto terrível em todos os 
negócios de arte corporal, além das pessoas que trabalham neles. 
Ele adoeceu e matou centenas de milhares em todo o mundo; 
Apesar disso, os artistas corporais se reuniram para compartilhar 
informações livremente e se prepararam para voltar ao trabalho 
e servir a sua clientela. O Grupo de Estudos de Piercing gostaria 
de agradecer à comunidade de piercers e artistas corporais por 
sua resistência, profissionalismo e compromisso com a saúde e 
segurança.

Durante essa pandemia, as informações continuam a evoluir 
rapidamente. Os autores deste documento farão todos os 
esforços para fazer atualizações regulares, à medida que novas 
e melhores informações estiverem disponíveis. Se você tiver 
sugestões para melhorar este documento, envie-nos um email 
para: 

GEP (Brasil): gep.safepiercing@gmail.com

APP (EUA): secretary@safepiercing.org

mailto:gep.safepiercing%40gmail.com%20?subject=
mailto:secretary%40safepiercing.org?subject=
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INTRODUÇÃO
O Grupo de Estudos de Piercing buscou se conectar com insti-
tuições e orgãos governamentais para estruturar um protocolo 
específico para a reabertura dos estúdios, porém não encontra-
mos no Brasil nada especialmente desenvolvido para este cam-
po de atividade.

Nas pesquisas que realizamos, foram encontradas apenas reco-
mendações e diante disso, em colaboração com a APP (EUA), 
elaboramos uma série de recomendações, infográficos e guias 
para ajudar os estúdios a abrirem de uma maneira segura.

Ressaltamos que este protocolo não é obrigatório. Mas reco-
mendamos que leiam e apliquem estas medidas para minimizar 
os possíveis riscos de contaminação, visando a segurança dos 
funcionários e clientes.

Antes de tudo, é fundamental seguir as orientações do seu mu-
nicípio sobre o retorno das atividades para que possamos evi-
tar novos contagios e a possibilidade de um novo surto.

Relembramos que este documento pode sofrer alterações de 
acordo com o surgimento de novas informações importantes 
para o nosso negócio.
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LDP -  Limpeza, 
distanciamento 
e proteção

A APP desenvolveu uma abordagem tripla, tanto para 
funcionários quanto para Instalações de Arte Corporal (IAC 
ou BAF, siglas em inglês), além de suas medidas normais de 
precaução. 

Essas medidas são baseadas na Limpeza aprimorada, 
no Distanciamento Social contínuo e no amplo uso de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI). iremos denominar 
esta abordagem de “LDP”.

Recomendamos a todos os gerentes responsáveis por uma 
instalação de arte corporal, que sejam instruídos nos protocolos 
e garantam a participação de toda a equipe. 

Todos os funcionários devem ser treinados antes de poderem 
voltar ao trabalho. 

A gerência deve solicitar a participação de funcionários não 
administrativos potencialmente expostos ao desenvolvimento 
deste protocolo.

O GEP adaptou este documento de acordo com a situação da 
pandemia e leis do nosso país.
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LIMPEZA
A capatacipação da limpeza deve incluir: precauções 
universais, uso efetivo de desinfetantes, antissépticos e 
equipamentos de proteção individual (EPI), prevenção de 
contaminação cruzada e comunicação de riscos.

DISTANCIAMENTO

O distanciamento social é uma das principais práticas 
em resposta à pandemia do COVID-19. À medida que o 
fechamento forçado de negócios não essenciais é suspenso, 
ainda são necessárias medidas de distanciamento social 
para impedir a propagação do vírus. Além disso, como a arte 
corporal pode ser planejada com antecedência, essa é uma 
oportunidade para os funcionários avaliarem os clientes e 
eliminarem interações cara a cara desnecessárias.

PROTEÇÃO

O uso de equipamento de proteção individual (EPI) já é 
uma prática padrão em todos os procedimentos dentro das 
instalações de arte corporal. Novamente, devido à natureza 
aérea do novo coronavírus, novas e mais extensas práticas de 
EPI são recomendadas durante esta pandemia até que novas 
informações sejam coletadas.

Todas as considerações que escrevemos aqui são 
recomendações mínimas para implementar num 
estúdio, porém não são obrigatórias, mesmo as-
sim, pedimos que as levem em consideração pois 
podem salvar vidas.
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Preparando o seu 
estúdio para abrir

O que fazer? Como fazer?

FUNCIONÁRIOS

Comprovar que todos os fun-
cionários se estejam com bom 
estado de saúde para voltar ao 
trabalho;

Realize uma chamada de vídeo 
com o seu funcionário para per-
guntar e verificar as condições 
de saúde.

Fazer o possível para que a 
distância entre funcionários seja 
de 2 metros;

Oriente os funcionários e faça 
uma escala de dias e/ou horá-
rios de trabalho.

Realizar reunião de trabalho 
antes da reabertura do estabe-
leccimento para informar sobre 
os protocolos para Covid 19.

Pelo menos, um dia antes da 
abertura do estúdio, realizar 
chamada de vídeo para passar 
as orientações.

Restringir o número de funcio-
nários trabalhando ao mesmo 
tempo;

Criar a possibilidade de trabalho 
por turno de horas.

Pedir aos funcionários que con-
trolem sua temperatura antes 
de sair de casa;

Orientação e conscientização.

Higienização das mãos dos 
profissionais e outros funcioná-
rios antes e depois de interagir 
com clientes;

Lavagem correta das mãos ou 
utilização do álcool gel 70%. 
(ver anexo I).

Controle e registro da tempera-
tura dos funcionários durante o 
dia de trabalho;

Utilize um termômetro sem con-
tato, várias vezes ao dia.

Nos casos em que algum funcionário apresente sintomas da Covid-19, encami-
nhe-o imediatamente à uma Unidade Básica de Saúde. Em seguida, entre em 

contato com todos os clientes que ele atendeu nos últimos 14 dias.
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Preparando o seu 
estúdio para abrir

TRABALHE COM 
HORA MARCADA

Preparando o seu 
estúdio para abrir

O que fazer? Como fazer?

Para evitar aglomerações, tra-
balhe com agenda de horários 
marcados com seus clientes. 
Seja para procedimentos, retor-
nos, manutenção ou troca de 
piercing.

Existem diversos meios de 
agendar horários, podendo ser 
via whatsapp, redes sociais, 
emails e telefone.

Para qualquer tipo de atendi-
mento é necessário fazer uma 
triagem prévia para selecionar 
as pessoas que possam ser 
atendidas de maneira segura;

Antes de marcar o horário de 
atendimento do cliente, faça um 
questionário para ter conheeci-
mento das suas reais condições 
de saúde:

A) Tem tido febre acima de 37,5º, 
tosse ou dificuldade de respirar nos 
últimos 14 dias?

B) Tem notado perda olfado ou pala-
dar nos últimos 14 dias?

C) Teve contato com alguém que teve 
o diagnóstico ou está com suspeita 
de Covid-19?

D) Já teve o vírus do Covid-19? Pas-
sou pela quarentena?

E) Pode medir a sua temperatura an-
tes de sair de casa?

● Os dados das consultas deverão 
ser guardados para poder ter acesso 
no caso de um retorno. Sempre sob 
a lei de proteção de dados.

● O cliente deve ser avisado de que 
precisa vir ao estúdio com uma más-
cara. Se o cliente não tiver, o estúdio 
fornecerá uma.

● O cliente deve ser avisado de que 
deve ser pontual e comparecer sozi-
nho. 

● Para procedimento íntimo, o cliente 
pode ter um acompanhante. Se não 
tiver, outro profissional do estúdio 
pode acompanhar.

● Nos casos de menores de idade, 
o cliente pode vir acompanhado dos 
pais ou um responsável legal. 

Importante:
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O que fazer? Como fazer?

Divulgue instruções de higiene 
de mãos, respiratória (máscara) 
e como tossir corretamente.

Utilize mídia visual. Coloque 
cartazes e posteres na entrada 
e em locais estratégicos do seu 
estúdio.

Informe o passo a passo sobre 
como deve ser realizada a hi-
giene da mãos corretamente.

Coloque cartazes em todas as 
pias e lavatórios do estúdio e 
banheiro.

Inutilize materiais de uso comum 
e que são desnecessários.

Remova da recepção, revistas, 
folhetos, portfólios, adesivos, 
cartões, canetas, entre outros.

Todos os móveis devem ser fá-
ceis de limpar;

Remova móveis feitos de mate-
riais porosos e difíceis de limpar.

Higienize as mãos do cliente as-
sim que ele entrar no estúdio;

Prepare  uma área próxima à 
porta de entrada com álcool gel 
70%.

A sola do sapato do cliente deve 
ser protegida ou higienizada na 
entrada do estúdio;

Use pró-pé ou coloque um ta-
pete sanitizante, embebido com 
água sanitária, na entrada do 
local (ver anexo II).

Considere criar um formulário de 
isenção de responsabilidade e 
de consentimento do cliente;

Se você optar por fazer isso, 
consulte seu advogado ou seu
departamento de saúde local 
(modelo no anexo III).

Preparando o seu 
estúdio para abrir PREPARANDO O LOCAL
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O que fazer? Como fazer?

A equipe da recepção deve 
manter distanciamento e usar 
EPIs de proteção durante todo 
o atendimento;

Os funcionários devem usar 
máscara protetora tripla junta-
mente com a máscara de aceta-
to (ver anexo IV). Se for possível, 
coloque divisórias de acrílico ou 
de vidro nos balcões de atendi-
mento.

O cliente deve estar de máscara 
ao entrar no estúdio;

Avise seu cliente, já no agenda-
mento, sobre o uso da máscara. 
Caso ele não tenha, você deve-
rá fornecer uma máscara.

Evite que o cliente fique andan-
do pelo estúdio;

Solicite ao cliente que permane-
ça sentado até que o profissio-
nal esteja pronto para atendê-lo.

Verifique a temperatura corporal 
do cliente ao entrar no estúdio;

Utilize um termometro sem con-
tato para verificar a temperatura 
do cliente.

Recusar atender o cliente caso 
ele apresente qualquer sintoma;

Nestes casos, oriente seu clien-
te a procurar o serviço de saúde 
mais próximo.

Atenda apenas um cliente por 
vez. Não permita a entrada de 
mais de uma pessoa no estúdio, 
salvo nos casos de menores de 
idade;

Oriente o outro cliente ou o 
acompanhante que aguarde no 
carro ou na rua até que receba 
uma ligação de que o atendime-
ento está pronto para ele.

Preparando o seu 
estúdio para abrir RECEPÇÃO DO CLIENTE
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Não toque em nenhum perten-
ce do cliente: bolsa, casaco, 
guarda-chuva, carteira, etc.

Prepare uma caixa ou um man-
cebo para o cliente colocar seus 
pertences antes de receber o 
atendimento. Ele mesmo de reti-
rar seus pertences. Depois limpe 
o recepiente/mancebo.

Solicite ao cliente que higienize 
seu celular caso queira usá-lo 
dentro do estúdio;

Se o cliente preferir não higie-
nizar, solicite que ele não toque 
no aparelho até que saia do 
estúdio.

Evite o toque na vitrine e nas 
joias;

Recomenda-se o uso de cane-
ta laser para apontar as joias e 
evitar o contato nas vitrines. No 
caso de precisar tocar nas joias, 
use sempre luvas novas (ver 
anexo IV).

Caso tenha mais de um cliente 
dentro do estúdio, oriente a res-
peitar a distância de 2 metros;

Use marcação no chão e afaste 
poltronas e cadeiras com a dis-
tância mínima de 2 metros.

Desinfete todas as superfícies 
usadas regularmente entre cada 
cliente;

Utilize desinfetantes ou álcool 
70% para limpar balcões, cane-
tas, tablets, recepção, banhei-
ros, maçanetas da porta e vitri-
nes.

Minimize o manuseio de dinhei-
ro, cartões de débito e cartões 
de crédito;

Sugira aos clientes que usem 
pagamento sem contato, quan-
do disponível (por aproximação 
do celular).

A sola do sapato do cliente deve 
ser protegida ou higienizada na 
entrada do estúdio;

Use pró-pé ou coloque um ta-
pete sanitizante, embebido com 
água sanitária, na entrada do 
local (ver anexo II).
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O que fazer? Como fazer?

A sala de procedimento deve-
rea ser um ambiente restrito ao 
profissional e ao cliente;

A entrada de acompanhantes 
deverá ser proíbida, exceto nos 
casos de menores de idade e 
em perfurações genitais. Nes-
tes casos, aconselha-se manter 
uma distância de 2 metros.

Preparando o seu 
estúdio para abrir SALA DE PROCEDIMENTO

Limpeza e desinfecção após 
todos os procedimentos;

Limpar exaustivamente as áreas 
em que o cliente teve contato, 
tais como macas, bancadas, 
mesas de trabalho e áreas
adjacentes (ver anexo V).

Utilize produtos apropriados 
para limpeza. Saiba usá-los 
corretamente. Leia os rótulos;

Use virucida, esporicida, bac-
tericida, desinfetante ou álcool 
70% com papel ou toalha des-
cartável. Não passe duas vezes 
pela mesma área. Deixe agir por 
alguns minutos para tornar o 
produto eficaz.

Use os Equipamentos de Prote-
ção Individual (EPIs) e materiais 
descartáveis;

Recomenda-se o uso de  EPI, 
máscara e avental descartáveis   
para a execução dos procedi-
mentos. A máscara de acetato 
deve ser desinfetada após o 
atendimento de cada cliente.
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A sola do sapato do cliente deve 
ser protegida ou higienizada 
para entrar na sala de procedi-
mento;

Use pró-pé ou coloque um ta-
pete sanitizante, embebido com 
água sanitária, na entrada do 
local (ver anexo II).

A bancada de trabalho deve ser 
usada de forma correta e so-
mente com itens necessários;

A área de trabalho deve estar 
limpa e apenas conter o mate-
rial necessário a ser usado com 
o cliente. Tudo deve ser de fácil
limpeza.

Use barreiras para evitar a con-
taminação cruzada em itens e 
móveis que não podem ser este-
rilizados;

Cubra máquinas de tatuagem, 
clipes, fontes de alimentação,
luminárias, apoio de braço, 
maca, etc, com plástico filme 
em cada atendimento.

Desinfecção com Luz UVC de 
materiais que não podem ser 
esterilizados.;

Use Luz UVC com foco direcio-
nado no material e deixe agir 
por 5 minutos. Este procedi-
mento deve após ter feito após 
a limpeza manual. 
Onde há sombra não acontece 
a desinfecção. 
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OUTRAS 
SUGESTÕES

É importante manter o estúdio ventilado, com janelas abertas para pro-
porcionar a circulação do ar.

Ventilação do ambiente:

Ar condicionado:

A grande maioria dos estúdios tem aparelhos de ar condicionado. Até o 
momento nenhum estudo comprovou como ar condicionado interfere na 
disseminação dos vírus, porém é importante adquirir cuidados de limpe-
za e manuntenção mais rigorosos do aparelho durante este período:

• Realizar a manutenção mensal com empresa contratada

• Fazer a limpeza diária da parte externa do aparelho (com álcool 70% 
ou solução desinfectante;

• Trocar o filtro do ar condicionado pelo modelo filtro HEPA (High Effi-
ciency Particulate Air).

Os filtros Hepa são considerados os mais eficientes por eliminar 
99,97% impurezas do ar e do microrganismos de até 0,3 mícrons. Isso 
não se aplica ao Coronavírus.

Aparelho Ionizador:

Utilize um aparelho ionizador portátil com filtro HEPA para ajudar a eli-
minar bactérias, ácaros e impurezas do ar.
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Anexo I

66 Segurança do Paciente | Higienização das Mãos

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

2 Aplicar na palma da mão quantidade su-
ficiente de sabonete líquido para cobrir 
toda a superfície das mãos (seguir a quan-
tidade recomendada pelo fabricante).

3 Ensaboar as palmas das mãos, friccionan-
do-as entre si.

4 Esfregar a palma da mão direita contra o 
dorso da mão esquerda, entrelaçando os 
dedos, e vice-versa.

7.2 Técnicas

Dependendo do objetivo ao qual se destinam, 
as técnicas de higienização das mãos podem 
ser divididas em (CDC, 2002; WHO, 2006b; 
BRASIL, 2007):

•	 Higienização simples. 
•	 Higienização anti-séptica. 
•	 Fricção de anti-séptico. 
•	 Anti-sepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório. 

A eficácia da higienização das mãos depende da 
duração e da técnica empregada. Antes de ini-
ciar qualquer uma dessas técnicas, é necessário 
retirar anéis, pulseiras e relógios, pois tais objetos 
podem acumular microrganismos (CDC, 2002). 

A higienização simples das mãos deve ter dura-
ção de 40 a 60 segundos.

7.2.1.3 Técnica

1 Abrir a torneira e molhar as mãos, evitan-
do encostar-se à pia. 

7.2.1 Higienização simples

7.2.1.1 Finalidade

Remover os microrganismos que colonizam as 
camadas superficiais da pele, assim como o suor, 
a oleosidade e as células mortas, retirando a suji-
dade propícia à permanência e à proliferação de 
microrganismos.

7.2.1.2 Duração do procedimento:
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•	 Anti-sepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório. 

A eficácia da higienização das mãos depende da 
duração e da técnica empregada. Antes de ini-
ciar qualquer uma dessas técnicas, é necessário 
retirar anéis, pulseiras e relógios, pois tais objetos 
podem acumular microrganismos (CDC, 2002). 

A higienização simples das mãos deve ter dura-
ção de 40 a 60 segundos.

7.2.1.3 Técnica

1 Abrir a torneira e molhar as mãos, evitan-
do encostar-se à pia. 

7.2.1 Higienização simples

7.2.1.1 Finalidade

Remover os microrganismos que colonizam as 
camadas superficiais da pele, assim como o suor, 
a oleosidade e as células mortas, retirando a suji-
dade propícia à permanência e à proliferação de 
microrganismos.

7.2.1.2 Duração do procedimento:
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5 Entrelaçar os dedos e friccionar os espaços 
interdigitais.

8 Friccionar as polpas digitais e as unhas da 
mão esquerda contra a palma da mão di-
reita, fechada em concha, fazendo movi-
mento circular, e vice-versa.

10 Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de 
sabonete. Evitar contato direto das mãos 
ensaboadas com a torneira.

6 Esfregar o dorso dos dedos de uma mão 
com a palma da mão oposta, segurando 
os dedos, com movimento de vai-e-vem, e 
vice-versa.

7 Esfregar o polegar direito com o auxílio da 
palma da mão esquerda, realizando movi-
mento circular, e vice-versa.

9  Esfregar o punho esquerdo com o auxílio 
da palma da mão direita, realizando movi-
mento circular, e vice-versa.
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6 Esfregar o dorso dos dedos de uma mão 
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os dedos, com movimento de vai-e-vem, e 
vice-versa.

7 Esfregar o polegar direito com o auxílio da 
palma da mão esquerda, realizando movi-
mento circular, e vice-versa.

9  Esfregar o punho esquerdo com o auxílio 
da palma da mão direita, realizando movi-
mento circular, e vice-versa.

Higienização das mãos: Lavagem

Fonte: Segurança do paciente - Higienização das mãos - Anvisa
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mento circular, e vice-versa.
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ólica a 70% com 1%-3% de glicerina pode substi-
tuir a higienização com água e sabonete quando 
as mãos não estiverem visivelmente sujas.

7.2.3.2 Duração do procedimento:

A fricção das mãos com anti-séptico deve ter du-
ração de 20 a 30 segundos

7.2.3.3 Técnica

11 Secar as mãos com papel toalha descartá-
vel, iniciando pelas mãos e seguindo pelos 
punhos. No caso de torneiras com contato 
manual para fechamento, sempre utilizar 
papel toalha.

2 Friccionar as palmas das mãos entre si

7.2.2 Higienização anti-séptica

7.2.2.1 Finalidade

Promover a remoção de sujidades e de microrga-
nismos, reduzindo a carga microbiana das mãos, 
com auxílio de um anti-séptico.

7.2.2.2 Duração do procedimento

 A higienização anti-séptica das mãos deve ter 
duração de 40 a 60 segundos.

7.2.2.3  Técnica

A técnica de higienização anti-séptica é igual àquela 
utilizada para a higienização simples das mãos, subs-
tituindo-se o sabonete comum por um associado a 
anti-séptico (por exemplo, anti-séptico degermante).

 7.2.3 Fricção das mãos com anti-séptico 
(preparações alcoólicas)

7.2.3.1 Finalidade

Reduzir a carga microbiana das mãos (não há re-
moção de sujidades). A utilização de gel alcoólico 
– preferencialmente a 70% – ou de solução alco-

1 Aplicar na palma da mão quantidade su-
ficiente do produto para cobrir toda a su-
perfície das mãos (seguir a quantidade re-
comendada pelo fabricante).

Fonte: Segurança do paciente - Higienização das mãos - Anvisa



18

68 Segurança do Paciente | Higienização das Mãos

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

ólica a 70% com 1%-3% de glicerina pode substi-
tuir a higienização com água e sabonete quando 
as mãos não estiverem visivelmente sujas.

7.2.3.2 Duração do procedimento:

A fricção das mãos com anti-séptico deve ter du-
ração de 20 a 30 segundos

7.2.3.3 Técnica

11 Secar as mãos com papel toalha descartá-
vel, iniciando pelas mãos e seguindo pelos 
punhos. No caso de torneiras com contato 
manual para fechamento, sempre utilizar 
papel toalha.

2 Friccionar as palmas das mãos entre si
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Promover a remoção de sujidades e de microrga-
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utilizada para a higienização simples das mãos, subs-
tituindo-se o sabonete comum por um associado a 
anti-séptico (por exemplo, anti-séptico degermante).

 7.2.3 Fricção das mãos com anti-séptico 
(preparações alcoólicas)

7.2.3.1 Finalidade

Reduzir a carga microbiana das mãos (não há re-
moção de sujidades). A utilização de gel alcoólico 
– preferencialmente a 70% – ou de solução alco-

1 Aplicar na palma da mão quantidade su-
ficiente do produto para cobrir toda a su-
perfície das mãos (seguir a quantidade re-
comendada pelo fabricante).

Higienização das mãos: anti-séptica
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7.2.2.1 Finalidade
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nismos, reduzindo a carga microbiana das mãos, 
com auxílio de um anti-séptico.

7.2.2.2 Duração do procedimento

 A higienização anti-séptica das mãos deve ter 
duração de 40 a 60 segundos.

7.2.2.3  Técnica

A técnica de higienização anti-séptica é igual àquela 
utilizada para a higienização simples das mãos, subs-
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 7.2.3 Fricção das mãos com anti-séptico 
(preparações alcoólicas)

7.2.3.1 Finalidade

Reduzir a carga microbiana das mãos (não há re-
moção de sujidades). A utilização de gel alcoólico 
– preferencialmente a 70% – ou de solução alco-

1 Aplicar na palma da mão quantidade su-
ficiente do produto para cobrir toda a su-
perfície das mãos (seguir a quantidade re-
comendada pelo fabricante).
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3 Friccionar a palma da mão direita contra 
o dorso da mão esquerda, entrelaçando os 
dedos, e vice-versa.

6 Friccionar o polegar direito com o auxílio 
da palma da mão esquerda, realizando 
movimento circular, e vice-versa.

4 Friccionar a palma das mãos entre si, com 
os dedos entrelaçados.

5 Friccionar o dorso dos dedos de uma mão 
com a palma da mão oposta, segurando 
os dedos, e vice-versa.

7 Friccionar as polpas digitais e as unhas 
da mão esquerda contra a palma da mão 
direita, fazendo um movimento circular, e 
vice-versa.

8  Friccionar os punhos com movimentos cir-
culares.
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7.2.4 Anti-sepsia cirúrgica ou preparo 
pré-operatório das mãos

A anti-sepsia cirúrgica das mãos constitui uma 
medida importante, entre outras, para a preven-
ção da infecção de sítio cirúrgico

7.2.4.1 Finalidade

Eliminar a microbiota transitória da pele e redu-
zir a microbiota residente, além de proporcionar 
efeito residual na pele do profissional.

As escovas utilizadas no preparo cirúrgico das 
mãos devem ser descartáveis e de cerdas macias, 
impregnadas ou não com anti-séptico e de uso 
exclusivo em leito ungueal, subungueal e espa-
ços interdigitais.

7.2.4.2 Duração do procedimento

A anti-sepsia cirúrgica ou preparo pré-operató-
rio das mãos deve durar de três a cinco minutos 
para a primeira cirurgia e de dois a três minutos 
para as cirurgias subseqüentes.

7.2.4.3 Técnica

1 Abrir a torneira e molhar as mãos, os ante-
braços e os cotovelos.

2 Recolher, com as mãos em concha, o anti-
séptico e espalhar nas mãos, antebraços e 
cotovelos. No caso de escova impregnada 
com anti-séptico, pressionar a parte im-
pregnada da esponja contra a pele e espa-
lhar por todas as partes das mãos, ante-
braços e cotovelos. 

3 Limpar sob as unhas com as cerdas da es-
cova.

9 Friccionar até secar. Não utilizar papel 
toalha.
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direita, fazendo um movimento circular, e 
vice-versa.

8  Friccionar os punhos com movimentos cir-
culares.
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Fonte: Segurança do paciente - Higienização das mãos - Anvisa
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Anexo II Tapete sanitizante

O Tapete Sanitário também conhecido como Tapete Sanitizante ou Pe-
dilúvio, consiste em um Tapete Profissional onde se possa sanitizar e 
desinfetar os solados dos calçados em uma solução sanitizante para 
eliminação de eventuais vírus, bactérias ou agentes contaminantes.

Como usar:
Aplique duas vezes ao dia a solução sanitária no tapete e minimize os 
vírus e bactérias.

Solução: Misture 1 litro de água + 3 colheres de sopa de água sanitá-
ria de boa procedência.

O cliente deve esfregar o solado dos sapatos no tapete por 5 segun-
dos e depois pode secar em outro tapete ou pano seco.

1

2

3
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Version 1.3 
Updated 05/01/2020 

EXEMPLO 1: COVID-19 Aceite de Risco e Renúncia  de  Responsabilidade 
 
_______ O novo coronavírus, COVID-19, foi declarado uma pandemia mundial pela Organização 
Mundial da Saúde. O COVID-19 é extremamente contagioso e acredita-se que se espalhe 
principalmente pelo contato pessoa a pessoa. 
 
______ [NOME DA INSTALAÇÃO - ESTÚDIO]  implementou medidas preventivas para reduzir a 
disseminação do COVID-19; no entanto, a infecção pelo COVID-19 pode ocorrer em qualquer lugar e 
nenhuma empresa pode garantir ou impedir completamente que alguém seja infectado. Além disso, 
estar em qualquer ambiente pode aumentar o risco de contrair o COVID-19. 
 
______ Ao assinar este contrato, reconheço a natureza contagiosa do COVID-19 e assumo 
voluntariamente o risco de que eu possa ser exposto ou infectado pelo COVID-19 ao entrar na Instalação 
e que essa exposição ou infecção possa resultar em ferimentos, doenças, incapacidade permanente e 
morte. Entendo que o risco de ficar exposto ou ser infectado pelo COVID-19 na Instalação pode resultar 
de ações, omissões ou negligência de mim e de outros, incluindo, entre outros, funcionários, contratados, 
representantes da Instalação. 
 
Concordo voluntariamente em assumir todos os riscos acima e aceito a responsabilidade exclusiva por 
qualquer dano a mim mesmo, compreendendo ser doenças (incluindo, entre outros, incapacidade e 
morte), danos pessoais, perdas ou despesa, de qualquer tipo, que eu possa vir a ter após o contato com 
a instalação ou pelo recebimento de serviços prestados por ela. ("Reivindicações").  
 
Em meu nome, por meio deste, libero de qualquer responsabilidade, por qualquer e todas reivindicações 
ou causas de ação que eu, executores ou cessionários, possam ter por danos pessoais, custos ou 
despesas de qualquer natureza decorrentes ou relacionados a ela, exonerando e isentando a Instalação, 
seus funcionários, agentes e representantes. 
 
Entendo e concordo que este formulário inclui reivindicações com base nas ações, omissões ou 
negligência da Instalação, seus funcionários, agentes e representantes, se uma infecção por COVID-19 
ocorre antes, durante ou após receber serviços dentro da instalação (Loja/Estúdio). 
 
______ Para impedir a propagação do vírus contagioso e ajudar a proteger outros, entendo que terei que 
seguir as orientações e diretrizes do facilitador (loja/estúdio). As diretrizes do Local/Estúdio podem ser 
alteradas a qualquer momento, quando novas informações e tecnologias se tornam disponíveis. 
 
 ______ Afirmo que não estou apresentando nenhum dos sintomas do COVID-19, incluindo tosse seca, 
nariz escorrendo, dor de garganta, falta de ar, perda de paladar ou olfato e febre: 
Temperatura: _________ graus. 
 
______ Entendo que viagens aéreas aumentam significativamente meu risco de contato e de 
transmissão do vírus COVID-19. Afirmo que não realizei viagens internacionais e nem domésticas [País 
OU Região] nos últimos 14 dias. 
 
_________________________        __________________________             _______________ 
Nome                                                 Assinatura                  Data 
 

 

Anexo III Formulário de aceite de risco e renúncia de 
responsabilidade

Fonte: APP - Association of Professional Piercers
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Anexo IV Uso de Máscaras

Para implentar o uso das másca-
ras de proteção, recomendamos 
também o uso das máscaras de 
acetato “Face Shield” pelos pro-
fissionais e recepcionistas nas 
áreas de procedimento.
Ressaltamos que existem riscos 
potenciais relacionados com a 
recomendação  do uso das más-
caras, sendo eles: 

• Autocontaminação que pode ocorrer ao tocar ou reutilizar a máscara 
contaminada;
• Dificuldade de respirar dependendo do modelo da máscara;
• Falsa sensação de segurança que pode acarretar numa menor ade-
rência à outras medidas preventivas como o distanciamento físico e a 
higiene das mãos;

Como usar a máscara adequadamente:
• Antes de usar a máscara lave bem as mãos com água e sabão ou so-
lução de álcool 70%;
• A máscara deve cobrir o nariz e a boca de modo que não fique espa-
ços abertos para entrada de ar;
• Evite tocar a máscara com a mão enquanto estiver a usando. Se fizer, 
lave bem as mãos com água e sabão ou solução de álcool 70%;
• Descarte a máscara quando estiver úmida e não reutilize máscara 
descartável;
• As máscaras cirúrgicas são de uso único. Não reutilize;
• A cada 2 horas deve-se trocar de máscara ou após cada atendimento;
• A máscara Face Shield deve ser higienizada a cada procedimento;
• Em casos de máscaras reutilizáveis, estas devem ser lavadas de acor-
do com as instruções do fabricante;
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Anexo V Limpeza da sala de procedimento

Faça a limpeza das superfícies (maca, bancada, vitrine, balcão, mesa 
mayo, etc) de cima para baixo. Comece limpando os móveis que estão 
no alto e depois limpe os mais abaixo. Só depois limpe o chão.

Utilize desinfetantes, água sanitária e/ou álcool 70%.

Não use aspirador de pó durante o período epidêmico.

Nunca dilua a água sanitária na água quente (produz gases tóxicos).

Após longos períodos de fechamento, abra as torneiras com água em 
abundância por pelo menos 2 minutos para evacuar as colônias micro-
bianas.

LEMBRE-SE:
Use luvas de procedimento (nitrilica) para realizar as limpezas.

Descarte-as corretamente.
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1. Retire uma luva de sua caixa original

1. Toque a parte interna da luva na altura 
do pulso para removê-la, sem tocar na 
pele do antebraço, e retire-a da mão, 
permitindo assim que a luva vire do 
avesso

2. Segure a luva retirada com a mão 
enluvada e deslize os dedos da mão sem 
luva na parte interna entre a luva e o pulso. 
Remova a segunda luva, rolando-a para 
baixo sobre a mão e dobrando-a na 
primeira luva

3. Descarte as luvas retiradas

I. COMO CALÇAR AS LUVAS:

II. COMO RETIRAR AS LUVAS:

4. Retire a segunda luva com a mão sem 
luva e toque apenas uma área restrita da 
superfície correspondente ao pulso

5. Para evitar o contato com a pele do 
antebraço com a mão calçada, dobre 
a parte externa da luva a ser calçada 
nos dedos dobrados da mão calçada, 
permitindo assim o calçamento da 
segunda luva

6. Uma vez calçadas, as mãos não devem 
tocar nada que não esteja de�nido pelas 
indicações e condições de uso das luvas

3. Calce a primeira luva2. Toque apenas uma área restrita da 
superfície da luva correspondente ao pulso
(na extremidade superior do punho)

Quando a higiene das mãos ocorrer antes de um contato que exija o uso de luvas, realize-a com preparação 
alcoólica ou com água e sabonete.

Em seguida, efetue a higiene das mãos com preparação alcoólica ou com água e sabonete líquido

Técnica para o calçamento e a remoção de luvas

Todas as precauções razoáveis foram tomadas pela Organização Mundial da Saúde a fim de verificar a informação contida nessa publicação. Entretanto, 
o material publicado está sendo distribuído sem qualquer tipo de garantia, tanto expressa quanto implícita. A responsabilidade pela interpretação e uso 
do material recai sobre o leitor. Em nenhum caso a Organização Mundial da Saúde será responsável por danos oriundos de seu uso.

PÁGINA 4 DE 4
Revisado agosto de 2009

USO DE LUVAS FOLHETO	INFORMATIVO

Anexo VI Calçando e retirando as luvas
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Os 5 momentos
para higienizar
as mãos

Fonte: APPE - Asociacion Perforadores Profesionales Españoles

AO CHEGAR NO ESTÚDIO

ANTES DE TOCAR NO 
SEU CLIENTE

DEPOIS DE SE EXPOR
A QUALQUER FLUÍDO

DEPOIS DE TOCAR
NO SEU CLIENTE

DEPOIS DE LIMPAR A
SALA DE PROCEDIMENTO

AO CHEGAR NO ESTÚDIO

ANTES DE TOCAR NO SEU CLIENTE

DEPOIS DE SE EXPORA QUALQUER FLUÍDO

DEPOIS DE TOCAR NO SEU CLIENTE

DEPOIS DE LIMPAR A SALA DE PROCEDIMENTO

Porque durante a locomoção até o estúdio tem-se muito contato com muitos germes.

Para proteger o cliente dos germes que podemos ter em nossas mãos.

Para se proteger, proteger o cliente e todo o entorno.

Para se proteger e proteger a todos a volta de possíveis germes.

Para se proteger e proteger a todos a volta de possíveis germes.
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http://portal.anvisa.gov.br/
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https://www.who.int/eportuguese/countries/bra/pt/

OPAS - Organização Pan-Americana de Saúde
https://www.paho.org/bra/
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https://corpstech.fr/
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