BOAS PRÁTICAS DE SALÃO DE BELEZA
OBJETIVO:
Qualificar e preparar profissionais para atuar com segurança no mercado de trabalho, de acordo
com as exigências da vigilância sanitária, ANVISA, e legislação vigente. Orientar quanto aos
riscos/contaminações inerentes da área, visando conduzi-los a compreensão a respeito da
necessidade de higienização/assepsia e esterilização do ambiente e materiais, visando padronizar
a qualidade e segurança dos serviços oferecidos, tanto para o profissional quanto para o cliente.

PÚBLICO-ALVO:
Profissionais que atuam ou irão atuar em salões de beleza, barbearias, (estudantes de, e que
buscam conhecimento, aperfeiçoamento e qualificação para exercer suas funções com
segurança, visando o bem estar, a saúde e qualidade nos atendimentos.

INSTRUTORAS :
Karin Marieli Martins – Especialista cosmetologia e estética prática avançada
Leandra Pacheco – Biomédica esteta e patologista clínica – Mestranda em biotecnologia.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:
MÓDULO 1
Introdução à Boas Práticas de Salão de Beleza, anamnese do cliente;
Leis e normas da ANVISA, vigilância sanitária e ABNT, Associação Brasileira de Normas
Técnicas;
Aspectos legais conforme ABNT NBR 16383;
Documentação e registros necessários;
Doenças, riscos de contaminação e transmissão no ambiente de salão de beleza.
Assepsia dos materiais, esterilização e descarte correto de resíduos

MÓDULO 2
O que é POP?
Quais POPs devem ser seguidos?

- Gestão de Salão de beleza: espaço de cuidado da vida, como deve ser a competência
do profissional.
- Postura profissional: Ética e Bioética
- Importância do uso de equipamentos de proteção (EPIS) de acordo com a
especialidade.
- Limpeza e manutenção de equipamentos e instrumentos de trabalho.

MÓDULO 3
- Armazenamento correto dos produtos;
- Manual de rotinas e procedimento: A importância de padronizar os serviços e de ter o
controle das datas de validade e composição dos produtos utilizados;
- Urgência e emergência (básico de como proceder em algumas situações).

MÓDULO 4
- Tipos de profissionais que oferecem serviço no local de salão de beleza, suas
especificidades e responsabilidades;

MÓDULO 5
Estruturação, iluminação e preparação adequada dos ambientes de trabalho;
Aula prática.

REALIZAÇÃO:
Datas: 22 e 29 de outubro
05, 12 e 19 de novembro (todas as segundas-feiras)

HORÁRIO: 19h às 22 h

CARGA HORÁRIA: 15h

INVESTIMENTO: R$ 200,00 à vista ou em 2x R$ 100,00

CERTIFICADO: Será fornecido certificado a todos os que obtiverem, no mínimo, 75% de
frequência.

