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NOSSA MELHOR REFERÊNCIA

ORIENTAÇÕES 
GERAIS

CONTRA O 
CORONAVÍRUS



Este documento contém algumas 
orientações e procedimentos para o 
funcionamento de estabelecimentos 
para que proporcione segurança aos 

clientes e colaboradores.

Material informativo
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Abertura:
Antes de abrir veri�car a disponibilidade dos 
insumos necessários para segurança, em 
quantidade e qualidade su�cientes:
• Máscaras para TODOS os colaboradores;
• Máscaras para clientes que não as possuam;
• Sabonete (de preferência o antisséptico);
• Papel toalha para as mãos;
• Lixeira com tampa e pedal para o local de 
higienização das mãos;
• Papel descartável ou panos descartáveis (tipo 
perfex) para a limpeza;
• Álcool gel disponível para clientes e 
colaboradores, em todas as áreas;
• Desinfetante disponível para aplicação em 
pisos e superfícies (preferência por borrifadores);
• Sinalizações necessárias (número máximo 
de pessoas, por exemplo).
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Abertura:
Fazer toda a higienização das áreas, com 
preocupação redobrada com as superfícies que 
rotineiramente são tocadas com mãos. 
Acondicionar todos os insumos de forma que 
facilite o seu uso. 
A nossa indicação é que seja feita no início do 
expediente. Ao �nal do expediente, é possível 
que alguma pessoa ou colaborador contaminado 
tenha falado, tossido ou espirrado no ambiente. A 
higienização no �nal do expediente poderá 
ocorrer com um alto nível de presença desses 
micro organismos ativos, inclusive em suspensão 
no ar. Com a higienização realizada no início do 
expediente no dia posterior, as partículas em 
suspensão já terão precipitado, e a carga ativa de 
micro organismos, a depender das superfícies e 
da quantidade de horas corridas desde o 
fechamento, já estará reduzida ou não existirá. 
Desta forma será menor o risco para o 
colaborador. 



Mãos:
O ideal é criar uma rotina para higienização das mãos. 
Sugerimos que de hora em hora, o colaborador lave as mãos. 
Esse intervalo deve ser determinado pelo estabelecimento. 
Entre cada lavagem das mãos, sempre que necessário, fazer o 
uso do álcool em gel 70%.
Para os clientes, a sugestão é que o álcool em gel seja 
“oferecido” pelo atendente. Não basta que o estabelecimento 
disponibilize em local visível o álcool em gel para os clientes. 
Essa oferta de forma explicita, irá aumentar a segurança de 
todos.
Se for possível, o estabelecimento deverá possuir uma pia 
especí�ca para a lavagem das mãos com fácil acesso aos 
clientes. Disponibilizar sabonete líquido, de preferência que 
seja antisséptico, e papel toalha para secar as mãos.

O desinfetante irá perdendo a sua e�cácia, e se não houver um 
procedimento constante de medição do teor de ativo da solução do 
desinfetante nesse pano, não será possível saber quando será necessário 
adicionar mais produto. Além disso, a maior preocupação deve ser com 
as superfícies que possuem contato com as mãos. Mesmo que um 
cliente contaminado higienize a sola do sapato ao entrar em um 
estabelecimento, quando esse cliente conversar, vai deixar gotículas com 
vírus no ar, que posteriormente vai decantar para o piso e superfícies. Da 
mesma forma que as superfícies que esse cliente tocar. Por isso que o 
mais indicado é uma constante desinfecção das superfícies tocadas com 
as mãos, ou por objetos trazidos por clientes ou terceiros. Para o piso, 
indicamos uma rotina de desinfecção com frequência pré-estabelecida 
(de duas em duas horas, por exemplo), com desinfetante e�caz, de 
preferência com necessidade de baixo tempo de contato para ação. O 
reforço na segurança se dará com o uso de máscaras por clientes e 
colaboradores.

Barreira de contenção microbiológica:
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Máscaras:
O uso de máscaras deve ser obedecido com rigor. É importante 
disponibilizar uma quantidade de máscaras para ofertar àqueles clientes 
que não as possuam no momento da entrada no estabelecimento. As 
máscaras protegem a todos. A pessoa que estiver com os sintomas, 
di�cilmente vai sair para qualquer demanda. Esta pessoa já estará se 
protegendo, e protegendo aqueles que a cercam. O grande problema é 
que esse vírus é assintomático para a grande maioria das pessoas. 
Portanto será comum alguém estar infectado, não apresentar nenhum 
sintoma, e ser um agente transmissor de forma inconsciente. Por isso o 
uso das máscaras é tão importante. O usuário vai estar se prevenindo em 
contrair o vírus, e principalmente, para aqueles que são portadores 
assintomáticos, proteger toda comunidade onde convivem.
Atenção especial deve ser dada às máscaras de TNT manufaturadas. As 
máscaras industrializadas estão em falta no mercado mundial, e o pouco 
que há disponível no mercado nacional, está sendo direcionado aos 
estabelecimentos de saúde. O Ministério da Saúde orientou o uso das 
máscaras de TNT, porém, tem sido comercializadas muitas que não 
proporcionam nenhuma proteção, pela de�ciência de gramatura do TNT 
utilizado em sua fabricação. O indicado é o uso de máscaras com TNT de 
50 em diante. Têm aparecido ofertas de máscaras manufaturadas com 
TNT de 20, 30 e 40, que muito pouco ou nada protegem. Exija do seu 
fornecedor de máscaras que atenda a orientação de gramatura para uma 
efetiva proteção. A máscara não é um adorno para cumprir um protocolo 
ou exigência, é um EPI que pode ajudar a salvar vidas.
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Desinfecção de superfícies:
Atenção especial deve ser dada a este ponto. 
Já sugerimos que uma limpeza e higienização sejam realizadas 
antes do início do expediente. Já foi sugerida também uma rotina 
de manutenção dos pisos, com procedimento de desinfecção em 
intervalos pré-estabelecidos. Mas os principais vetores de 
contaminação por contato são as mãos. De nada vai adiantar seguir 
todos os protocolos acima, se não houver uma rotina constante de 
cuidados com a desinfecção rotineira de TODAS as superfícies 
tocadas por mãos ou objetos. Mesmo que alguém lave as mãos e 
posteriormente faça o uso do álcool gel, se poucos minutos depois 
ela tocar em superfícies contaminadas e levar as mãos às mucosas 
dos olhos, nariz ou boca, ela vai se infectar. Só desta forma vamos 
conseguir proteger clientes e colaboradores. Portanto, quando um 
cliente entrar no estabelecimento, todas as superfícies que ele 
tocar, ou que objetos trazidos por ele tocarem, deverão ser 
desinfetadas imediatamente após a sua saída. Canetas, cadeiras, 
máquinas de cartão de crédito, bancadas em que bolsas ou sacolas 
�caram descansando, ou qualquer outra superfície ou objeto. Da 
mesma forma deve ser o procedimento em relação aos 
colaboradores. Também as superfícies tocadas por eles, ou tocadas 
por objetos por eles trazidos, devem ser desinfetadas. Assim 
conseguiremos manter o ambiente asséptico e seguro.
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Desinfetantes:
A escolha do desinfetante para ser usado nas demandas do 
item anterior deve ser criteriosa. Vamos avaliar os principais:
• Álcool 70 líquido: Deve ser usado com cautela. É possível 
que ele  evapore antes do tempo de contato su�ciente para 
matar o vírus. Além de ser in�amável, há esse risco na e�cácia 
e o alto custo.
• Quaternário de Amônio: É o princípio ativo da maioria dos 
desinfetantes disponíveis nas redes de supermercado 
(aqueles perfumados). Os que são oferecidos nos 
supermercados têm um alto custo por só funcionarem como 
desinfetantes se forem aplicados puros (em sua enorme 
maioria). Ao serem misturados com água perdem a sua 
e�cácia contra os micro organismos.
• Peróxido de Hidrogênio ACELERADO: Acreditamos ser o 
mais seguro. Possui alta e�cácia com baixo tempo de contato. 
Não agride as superfícies e nem o meio ambiente. A sua 
solução, depois de pronta, tem e�cácia por até 30 dias, 
tornando o seu uso operacionalmente mais seguro do que as 
soluções de hipoclorito e quaternário. Já é um limpador que 
faz as funções de limpeza e desinfecção em uma única etapa. 
Já possui e�cácia comprovada contra o coronavírus pela 
US-EPA, plataforma Global de teste de Saneantes.



NOSSA MELHOR REFERÊNCIA

Desinfetantes:
• Hipoclorito: Bastante difundido pela mídia televisiva, 
deve ser usado com cautela. A indicação de diluição que 
estão fazendo para o hipoclorito, pode não proporcionar a 
e�cácia necessária. Os fabricantes variam o teor de cloro 
ativo das águas sanitárias. Com isso pode ser que o 
estabelecimento esteja com o procedimento correto, só 
que com um desinfetante ine�caz. Ao ser diluído em água, o 
hipoclorito, assim como o quaternário, tem sua e�cácia por 
determinado tempo. Como não é de acesso a todos as �tas 
de medição de teor de cloro ativo, o hipoclorito deve ser 
usado com cautela. Há ainda o fator de ser altamente 
oxidante para superfícies metálicas, e agressivo para tantas 
outras. Estamos orientando uma atenção especial com as 
superfícies tocadas com as mãos, como telefones, teclados, 
máquinas de cartão, mesas e bancadas, etc. O uso do 
hipoclorito, de forma rotineira, nessas superfícies, poderá 
reduzir demasiadamente a sua vida útil. Se for escolher o 
hipoclorito, sugerimos buscar um fornecedor que garanta 
que ele seja estabilizado, para ter certeza do teor de cloro 
ático, e que oriente a correta diluição. Seja qual for a escolha, 
exija do seu fornecedor todos os laudos e registros dos 
produtos, bem como as orientações para o seu uso.
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Durante o expediente:
Restringir o número de pessoas que tem 
acesso ao estabelecimento vai possibilitar 
colocar em prática todas as orientações 
passadas acima. Só desta forma será 
possível garantir a segurança. Cada cidade 
pode ter uma orientação especí�ca, e é 
importante seguir conforme a legislação 
local. Em média, permitir uma pessoa a cada 
10 m² de área. Outras variáveis são 
importantes, como o número de 
colaboradores disponível para 
atendimento, ou se o tipo de negócio é de 
autosserviço. A cada pessoa que sair, é 
necessário proceder à desinfecção das 
superfícies, e para um novo cliente entrar, 
deve aguardar o término do procedimento. 
As pessoas vão entender que tudo que está 
sendo feito é para a segurança delas. 
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Distanciamento social, quarentena, 
isolamento domiciliar. Qual a diferença?

Distanciamento Social

Recomendado 
para quem? 

Pessoas que não estiveram expostas ao 
vírus, principalmente as do grupo de risco 
(idosos 60 +, doentes crônicos).

Por quanto 
tempo? Indeterminado.

Com quem 
você pode 
interagir?

Colegas de quarto, familiares e 
pequenos grupos de amigos. 

0 que você 
pode fazer? Cancelar eventos sociais. 

Como 
socializar? 

Somente se reúna com pequenos grupos, 
cumprindo os critérios acima.
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Quarentena

Recomendado 
para quem? 

Pessoas que foram expostas ao vírus e não 
apresentam sintomas.

Por quanto tempo? 14 dias no mínimo.

Com quem 
você pode 
interagir?

Sem contato direto com ninguém. Fique em 
um quarto isolado e veja as dicas de isolamento 
domiciliar anteriores. Tenha uma rede de 
suporte para te ajudar com comida e 
medicamentos, mas não toque ou fale com eles 
(sem o uso de máscara).

0 que você 
pode fazer? 

Mantenha comida e medicamentos de uso 
contínuo para pelo menos o tempo do 
isolamento. Não interaja com a pessoa que te 
entregará o material. 

Como 
socializar? 

Não saia de casa se não houver emergências. 
Sem interações pessoais próximas. Mantenha 
distância e siga as recomendações anteriores. 
Videoconferências, telefonemas e comunicação 
virtual são uma ótima maneira de não enfrentar 
esse momento sozinho. 
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Isolamento domiciliar

Recomendado 
para quem? 

Pessoas com caso provável ou que 
testaram positivo ao coronavírus.

Por quanto tempo? 14 dias no mínimo.

Com quem 
você pode 
interagir?

Sem contato direto com ninguém. Fique em 
um quarto isolado e veja as dicas de isolamento 
domiciliar anteriores. Tenha uma rede de 
suporte para te ajudar com comida e 
medicamentos, mas não toque ou fale com eles 
(sem o uso de máscara).

0 que você 
pode fazer? 

Mantenha comida e medicamentos de uso 
contínuo para pelo menos o tempo do 
isolamento. Não interaja com a pessoa que te 
entregará o material. 

Como 
socializar? 

Não saia de casa se não houver emergências. 
Sem interações pessoais próximas. Mantenha 
distância e siga as recomendações anteriores. 
Videoconferências, telefonemas e comunicação 
virtual são uma ótima maneira de não enfrentar 
esse momento sozinho. 
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Cada estabelecimento possui as suas 
particularidades. As orientações aqui 
passadas devem ser seguidas de forma 
geral. Mas a depender do tipo de 
negócio, adaptações se fazem 
necessárias para adequar as medidas de 
segurança às características do 
segmento. A implantação pode ser 
individualizada, e seguir de acordo com 
as particularidades de cada um. 
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