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GUIA BOAS PRATICAS PARA  

OS SETORES DO COMÉRCIO E SERVIÇOS  

Medidas específicas aplicáveis aos estabelecimentos de serviços pessoais 

OCULISTAS, OPTOMETRISTAS, OFTALMOLOGISTAS:  

 Entregar a cada cliente proteções para os sapatos  

 Colocar também um recipiente com tampa e pedal para os clientes colocarem resíduos de 

produtos utilizados, designadamente a proteção para os sapatos; 
 

 Usar luvas, devidamente desinfetadas e lavagem das mãos antes e depois de manusear 

óculos para reparação 
 

 Desinfetar todo os óculos e lentes antes e depois de manusear o artigo  

 Desinfetar todos os equipamentos, ferramentas e bancada de apoio antes e após a 

utilização entregar os óculos ao cliente na respetiva caixa de acrílico/box de trabalho 
 

 Desinfetar os óculos que o cliente experimentou antes de os voltar a guardar no expositor  

 Higienização das mãos sempre que, durante a consulta, haja contacto com a pele, fluídos, 

ou mucosas do paciente  
 

 Manutenção da higiene pessoal dos profissionais, a qual inclui nomeadamente: 

 Banho após o trabalho 

 Não usar anéis 

 Cabelo curto ou atado 

 Barba e bigode aparados e limpos 

 Proteção de feridas 

 Manutenção das unhas: curtas, limpas e sem verniz ou unhas de gel 

 

 Usar de consumíveis descartáveis, de uso único por paciente, nos diferentes testes 

optométricos 
 

 A bata deve ser lavada a alta temperatura e o seu transporte (após utilização) ser feito de 

forma hermética 
 

 Periodicidade das consultas: para que se proceda a uma correta limpeza e desinfeção e 

arejamento do consultório, é imperativo que seja salvaguardado um período de, pelo 

menos, 45 minutos entre a saída de um paciente e a entrada do seguinte 
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 Usar de bata descartável ou, não sendo possível, o uso de ou um avental de plástico 

impermeável sobre a farda 
 

 Os óculos devem ser limpos regularmente com água e sabão e secos com o pano de 

microfibra de uso específico e exclusivo para o efeito, sendo num entanto possível o uso de 

toalhetes de papel descartáveis de uso único 

 

CABELEIREIROS,ESTETICISTAS, BARBEARIA, SIMILARES  

 Trabalhar, apenas, por marcação  

 Se por alguma razão existam clientes em espera, os mesmos devem aguardar fora do 

estabelecimento e conservando uma distância mínima de dois metros entre si 
 

 Não pode ser oferecida comida, nem café/chá ou outra bebida, mesmo que dispensadas 

por máquinas de vending. No caso da água, pode oferecer garrafas pequenas 
 

 Remover todos os itens fáceis de tocar, como revistas, tablet, informações escritas, etc;  

 As ferramentas de diagnóstico como câmara, tablet, mostruários de cores etc. só podem ser 

usadas pelo profissional e devem ser desinfetadas após cada utilização 
 

 Pedir e informar os clientes para não tocarem nos produtos que estejam à venda (colocar 

aviso para não mexer): Limpar, desinfetar todas as prateleiras. Os produtos só estão limpos 

até alguém lhes tocar 

 

 Remover os testers. Deve usar instruções visuais sobre os produtos para os clientes  

 Usar sapatos exclusivos para o salão  

 Na realização de trabalhos com produtos mais agressivos por inalação/respiração 

(ex.progressivas) deve ser usada máscara de proteção superior à simples máscara cirúrgica 

 

 Cada funcionário deve ter o seu próprio equipamento (secador e escovas, por exemplo) e 

descontaminá-los de forma regular e periódica 

 

 Utilizar materiais laváveis (ex: dar preferência a pentes em relação a escovas)  

 No caso de produtos líquidos devem preferir dispensadores que evitam a necessidade de 

manipulação do produto com as mãos para a sua remoção. No caso de contentores de uso 

múltiplo (ex: boião), lavar ou desinfetar as mãos antes de retirar o produto 

 

 Não partilhar utensílios entre clientes. Caso não seja possível, descontaminar utensílios de 

uso múltiplo entre clientes (por exemplo: pentes, tesouras, máquinas de cortar), segundo 

as instruções do fabricante. Se a descontaminação não for possível, deverá optar-se por 

soluções descartáveis (uso único) 

 

 Os utensílios que toquem na face do cliente devem ser devidamente descontaminados 

antes e depois da sua utilização; 

 

 A roupa de trabalho, as toalhas e os penteadores não descartáveis, serão, após terem sido 

usados por um único cliente, colocados em saco destinado apenas à sua recolha fechado 

até ser lavados na máquina de lavar roupa com recurso a desinfetante (lixivia) e a 

temperatura superiores a 60º C; 

 

 


