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O QUE É BIOSSEGURANÇA

Biossegurança é a condição de segurança
que se pode alcançar ao atender a um
grupo de ações destinadas a prevenir,
controlar, reduzir ou eliminar riscos que
possam comprometer a saúde humana ou
animal e gerar impacto negativo no meio
ambiente. 
(TEIXEIRA E VALLE, 1996)

Introdução



Como evitar riscos e atender as
diretrizes da biossegurança na
maquiagem?

ANÁLISE DO NOSSO ESPAÇO
DE TRABALHO

Nós maquiadores profissionais atuamos em nossa
rotina de trabalho aplicando diversas técnicas
independentemente da  categoria da maquiagem,
que pode ser: maquiagem social, maquiagem
artística,  maquiagem de caracterização, etc. 
Para chegar ao resultado final, usamos produtos e
materiais específicos, além de também contar com
nossa estrutura física (ambiente) especial entre
outros fatores. 
É nesse cenário que os conceitos da Biossegurança
devem ser aplicados para evitar riscos tanto para
nós quanto para as clientes.



 Riscos relacionados à 

profissão de maquiador

Físicos

 Os riscos físicos, estão mais associados a problemas de ergonomia.
Altura da mesa de trabalho, da cadeira do maquiador e até do espelho
podem contribuir para doenças como LER (lesão por esforço repetitivo)
ou até outros problemas encarados como “mais simples”, porém que
atrapalham a rotina do profissional, como o caso de dores musculares e
de cabeça.

Biológicos

A manipulação e o uso de produtos e objetos como batons, pincéis,
lápis de olho, sombras , lápis de lábios, etc., podem resultar em
processos biológicos naturais que, se não forem equilibrados em um
ambiente asséptico e controlado podem gerar doenças como
conjuntivite, dermatites e herpes e atualmente a covid-19

Químicos

Em geral os riscos químicos estão relacionados ao uso e ao tipo
de produto que se aplica durante a maquiagem. Fatores como a
composição da fórmula, data de validade, devem ser observados
para não causar alergias cutâneas.

Importante

Vale lembrar que todos os riscos descritos não atingem
somente o maquiador profissional. Podem atingir também
a cliente e outros profissionais que atuem no mesmo
ambiente e estejam expostos as mesmas condições.



Seu espaço de trabalho é o seu cartão de visita. 

Com a pandemia da Covid-19,  fica claro que as suas clientes vão estar

muito mais atentas para as normas de higiene e biossegurança.

 

Apostando em entender o que é biossegurança e como aplica-la ao seu dia

a dia, agora é conferir e fazer os ajustes necessários no seu espaço de

trabalho.

ESPAÇO DE TRABALHO

Então, vamos começar. . .



TRABALHE COMO SE
TODOS ESTIVESSEM

INFECTADOS

Doença - Covid-19  
Causador SARS-CoV-2 -
família dos coronavírus.
Período de incubação do vírus
- 4 a 14 dias
Uma grande parte da
população (80%) é
assintomática e TRANSMITE o
vírus.
Não podemos achar que está
tudo bem somente olhando
para o rosto da cliente.



CHEGADA DE CLIENTES E
OUTROS PROFISSIONAIS

Disponibilize álcool 70% gel para a
higienização das mãos.
Borrifador com álcool 70% líquido
para a sola dos sapatos.
Solicite que todos os clientes e
outros profissionais ( fotógrafos,
auxiliares, etc) estejam de máscara
reutilizável própria. Caso não
possuam, ofereça a opção de
compra no próprio estabelecimento.



CHEGADA DE CLIENTES E
OUTROS PROFISSIONAIS

Oriente sua cliente, para que se
possível, não leve acompanhantes
ou animais de estimação;
Divulgue que os atendimentos
serão feitos exclusivamente com
agendamentos para evitar filas e
espera.



MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA
PROTEÇÃO,  DESINFECÇÃO E

ANTISSEPSIA 

Máscara Cirúrgica ou de "Pano": 

Álcool 70% em gel: antissepsia das
mãos.
Álcool 70% líquido: cadeira, bancada,
objetos metálicos, etc.
Hipoclorito de sódio (água sanitária)

(EPI) Equipamento de Proteção
Individual e Face Shield.

  - Para objetos e superfícies como mesas,
chaves, maçanetas e afins: 25ml de água
sanitária para 1L de água.  
  -Para pisos, áreas externas, sanitários:
50ml de água sanitária para 1Lde água.



MATERIAIS
RELACIONADOS À

CLIENTE

Pote para mantimentos de vidro
com tampa: armazenamento dos
pinceis para desinfecção.
Kit de pinceis de maquiagem
suficientes para uso individual em
cada cliente.
Placa metálica e espátula para
raspagem e acondicionamento de
produtos como base, sombras,
batons, corretivos, etc.
Dappen de vidro para dissolver
produtos e fazer misturas.
Clorexidina a 2% degermante para
desinfecção dos pincéis.

 



AMBIENTE DE
TRABALHO

Pia para lavagem de mãos ou
banheiro próximo à sala de
maquiagem.
Sabonete líquido.
Toalha para enxugar as mãos: de
papel ou de de tecido individual.
Panos de limpeza.
Optar, sempre que possível, por
deixar portas internas abertas entre
setores para ajudar na circulação e
evitar o toque em puxadores e
maçanetas.
 



Passo a Passo 
ATENDIMENTO

Antes do
Atendimento

Recepção 

Conversar com a cliente  
 mantendo distância segura.

Durante o
Atendimento

Atenção

Procurar falar o mínimo
possível

Após o
Atendimento
Higienização

Promover a limpeza e
desinfecção dos materiais



Recepção da

Cliente

Passo 2

Vista sua máscara, o face shield e
converse brevemente com a cliente.
Mantenha uma distância segura por
causa de emissão de gotículas de
saliva feitas por ela.

Passo 1

Lave às mãos com água e sabonete
líquido, seque bem e aplique o
álcool em gel.

Passo 3

Pegue o kit individual de pincéis
para iniciar a maquiagem.



Durante o

Atendimento

Passo 2

Execute a maquiagem com muita
atenção para não se contaminar
e não contaminar a cliente.

Passo 1

Fale o mínimo possível porque
seu rosto estará muito próximo
da boca da cliente.

Passo 3

Não leve o pincel que vc usou na
cliente novamente nos produtos
como:  batom,  sombra, etc.
Raspe com uma espátula os
produtos que necessitar usar.



Higienização

após o

Atendimento

Passo 1

Desifete os pincéis colocando-os
no pote de vidro com Clorexidina a
2% degermante (100ml de
clorexidina para 1l de água) durante
no mínimo 15 minutos e FECHE a
tampa.

Passo 2

Promova a limpeza da cadeira de
maquiagem, da placa, espátula de
metal e demais locais e objetos
onde possivelmente necessitem de
desinfeção usando em um
borrifador com: álcool 70% líquido
ou água sanitária diluída. (25ml/l). 
Após a limpeza, lave as mãos.

Passo 3

Organize a sala  e os materiais
para a próxima cliente.



Detalhes Importantes

1 - Produtos

TODOS os produtos que você for utilizar na cliente não
devem retornar aos recipientes de origem. 
Ex: sombra, máscara de cílios, batom, etc.

2 - Pincéis

Para a correta desinfecção dos pincéis,  as cerdas devem
permanecer imersas na clorexidina a 2% (100ml para 1L
água) em vidro FECHADO por no mínimo  15 min. APÓS
esse tempo podem ser lavados com água e sabão.

3 - Máscara

Tanto a máscara de pano quanto a de TNT devem ser
trocadas a cada 03 horas ou quando úmidas.  A face
shield deve ser higienizada com álcool 70% líquido a cada
troca de cliente.

4 - Mãos

Lave as mãos entre um atendimento e outro e depois passe
álcool 70% em gel.



Detalhes Importantes

6 - Aerossóis

Dar preferência ao uso de produtos que não produzam
aerossóis, como spray fixador, finalizadores com
pulverizador e afins.

5 - Bancada

Manter bancadas o mais livre possível, deixando sobre elas
apenas instrumentos e produtos usados durante o
atendimento.

7 - Cabelos, unhas e adornos

Usar cabelo preso ou touca descartável e unhas cortadas.
Retirar anéis, brincos,pulseiras, gargantilhas, relógios,
colares.

8 - Mudança de comportamento

Procure se preparar para atender menos clientes até
normalizar a situação de transmissibilidade do Covid-19.



Como Colocar e Retirar a

Máscara Corretamente
Lembre-se de fazer a higienização correta das
mãos antes e depois de colocar a máscara.

https://www.youtube.com/watch?v=96mXibiZvE4&t=39s


CERTIFICADO COM O SELO DE QUALIDADE



ATENÇÃO

Atender as normas de biossegurança beneficia
principalmente o próprio maquiador. 

Trabalhar todos os dias no mesmo ambiente e na execução
de uma tarefa repetitiva, muitas vezes, exige mais cuidados,

tais como: higienizar sempre as mãos e cuidar de seus
produtos e materiais de trabalho, evitando assim, riscos de

contaminação, beneficiando inclusive seus clientes, evitando
alergias, cortes, irritações ou doenças mais graves.

Cuide-se
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