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Esclarecimentos sobre a forma de transmissão da doença e as formas 

de prevenção em geral. 

 

O conhecimento atual de como o vírus causador da doença por coronavírus de 2019 

(COVID-19) se transmite, se baseia amplamente no que se sabe sobre outros coronavírus 

semelhantes.  

* Propagação de pessoa para pessoa:  

• Acredita-se que o vírus se espalhe principalmente de pessoa para pessoa. 

• Entre as pessoas que mantêm contato íntimo (a cerca de um metro e meio de distância). 

• Através de gotículas respiratórias produzidas quando uma pessoa infectada tosse ou 

espirra. Essas gotículas podem atingir a boca ou o nariz das pessoas próximas ou 

possivelmente entrar nos pulmões ao respirar.  

 

* Propagação por contato com superfícies ou objetos contaminados: 

• Pode ser possível que uma pessoa se contamine ao tocar uma superfície ou objeto que 

tenha o vírus e depois seja levado pelas mãos até sua boca, nariz ou possivelmente seus 

olhos. Em razão disso, uma das estratégias adotadas mundialmente envolve medidas de 

como evitar o contato direto com pessoas e superfícies, bem como medidas de higiene 

pessoal como a lavagem frequente das mãos com água e SABONETE, antissepsia com 

preparações alcoólicas ou outras substâncias. 

 

As evidências atuais sugerem que o novo coronavírus pode permanecer viável por horas 

e até dias em determinadas superfícies, dependendo do tipo de material. Portanto, a limpeza de 

objetos e superfícies, seguida de desinfecção, são medidas recomendadas para a prevenção da 

COVID-19 e de outras doenças respiratórias virais em ambientes comunitários.  

Limpeza - refere-se à remoção de microrganismos, sujeiras e impurezas das superfícies. 

A limpeza não mata os microrganismos, mas, ao removê-los, diminui o número e o risco de 

propagação da infecção.  

Desinfecção - refere-se ao uso de produtos químicos para matar microrganismos em 

superfícies. Esse processo não limpa necessariamente superfícies sujas ou remove 

microrganismos, mas ao matar microrganismos em uma superfície após a limpeza, ele pode 

reduzir ainda mais o risco de propagação de infecções. 

Somente devem ser utilizados produtos regularizados na Anvisa ou no Ibama, 

observado o seu prazo de validade. Devem ser seguidas as instruções do fabricante para todos os 

produtos de desinfecção (por exemplo, concentração, método de aplicação e tempo de contato, 

diluição recomendada, etc.), constantes no rótulo (ou bula) do produto. 



 Nunca misturar os produtos, utilize somente um produto para o procedimento de 

desinfecção. 

Especificamente para desinfecção de ambientes externos, muito se tem noticiado 

sobre o uso do álcool 70%, contudo também podemos utilizar outros produtos à base de:  

1. Hipoclorito de sódio ou cálcio, na concentração de 0.5% 

2. Alvejantes contendo hipoclorito (de sódio, de cálcio) 

As recomendações de prevenção à COVID-19 são as seguintes: 

• Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então 

higienize com álcool em gel 70%. 

• Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos. 

• Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. 

• Ao tocar, lave sempre as mãos como já indicado. 

• Mantenha uma distância mínima de cerca de 2 metros de qualquer pessoa tossindo ou 

espirrando. 

• Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem 

contato físico, mas sempre com um sorriso no rosto. 

• Higienize com frequência o celular. 

• Não compartilhe objetos de uso pessoal, como toalhas e copos. 

• Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 

• Utilize máscaras cirúrgicas, caseiras ou artesanais feitas de tecido. 

 

 

RECOMENDAÇÕES SANITÁRIAS 

 

Aos Estabelecimentos comerciais lojistas com atividades de comercialização de artigos de 

vestuário, calçados, utensílios, papelaria, móveis, eletroeletrônicos, autopeças, tintas, 

comércio de material de construção, comércio de materiais elétricos, comércio de produtos 

agropecuários e veterinários e assemelhados: 

a) Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de espaço para 

higienização das mãos ou álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado. 

b) Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera. 

c) Manter distância entre os clientes, evitando filas e proximidade dos presentes em salas de 

espera com afastamento mínimo de dois metros uns dos outros, devendo manter as superfícies 

do ambiente limpas e desinfetadas, assim como disponibilizar álcool em gel a 70% para uso dos 

presentes tanto na entrada como no interior do ambiente. 



d) Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, corrimões e puxadores de 

portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente. 

e) Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos e 

higienizados. 

f) Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel toalha 

em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal. 

g) Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto de mão.  

h) Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a evitar o 

contato físico entre elas. 

i) Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 60 

anos, portadores de comorbidades, gestantes e lactantes). 

j) Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus como 

tosse, coriza, dor de garganta ou febre, orientar o cliente a procurar o pronto atendimento no 

município. 

 

Aos Estabelecimentos comerciais supermercados, açougues, mercearias, minimercados, 

panificadoras, sorveterias e assemelhados. 

a) Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de espaço para 

higienização das mãos ou álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado. 

b) Limitar o número de pessoas a fim de evitar aglomeração de forma a mantê-las distantes 

umas das outras em no mínimo dois metros. 

c) Evitar formação de filas tanto fora como dentro do estabelecimento, com pessoas próximas 

umas das outras em distância inferior a dois metros. 

d) Manter álcool gel 70% em todos os caixas, orientando a utilização após cada atendimento. 

e) Realizar a higienização com álcool no mínimo 70% em todos puxadores de carrinhos tanto de 

compras dos clientes como de transporte de mercadorias pelos funcionários. 

f) Manter local com pia, torneira, sabonete líquido e porta papel para os usuários nos 

estabelecimentos que comercializam frutas e verduras em gôndolas. 

g) Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos e 

higienizados. 

h) Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel toalha 

em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal. 

i) Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool em 

gel a 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do ambiente. 

j) Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, corrimões e puxadores de 

portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente. 

k) Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto de mão. 



l) Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a evitar o 

contato físico entre elas, 

m) Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 60 

anos, portadores de comorbidades, gestantes e lactantes). 

n) Intercalar os caixas de atendimento. 

o) Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus como 

tosse, coriza, dor de garganta ou febre, orientar o cliente a procurar o pronto atendimento no 

município. 

 

Aos Estabelecimentos comerciais com atividades de comercialização de alimentos prontos 

como pizzarias, lanchonetes, bares, lojas de conveniência e assemelhados. 

a) Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de espaço para 

higienização das mãos ou álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado. 

b) Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as em mesas separadas de no mínimo 1,5 metro 

umas das outras. 

c) Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool 

em gel a 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do ambiente. 

d) Realizar a higienização das mesas e cadeiras após o uso de cada cliente. 

e) Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, corrimões e puxadores de 

portas deverão ser esterilizados após o uso de cada cliente. 

f) Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos e 

higienizados. 

g) Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel toalha 

em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal. 

h) Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto de mão. 

i) Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 60 

anos, portadores de comorbidades, gestantes e lactantes). 

j) Organizar o fluxo de entrada e saída de pessoas no estabelecimento, de forma a evitar o 

contato físico entre elas, 

k) Observar o horário para o fechamento do local e não fornecer para consumo no 

estabelecimento, podendo fornecer a partir desse horário por sistema delivery. 

l) Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus como 

tosse, coriza, dor de garganta ou febre, orientar o cliente a procurar o pronto atendimento no 

município. 

 

 



Aos Estabelecimentos prestadores de serviços com atividades de oficina mecânica em 

geral, consertos de eletroeletrônicos, funilarias e pintura, lavadores, borracharias, 

bicicletarias, serralherias e assemelhados. 

a) Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de espaço para 

higienização das mãos ou álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado. 

b) Evitar aglomeração de pessoas em salas de espera. 

c) Manter distância entre os clientes, evitando proximidade dos presentes, devendo manter as 

superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool em gel a 70% 

para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do ambiente. 

d) Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, corrimões e puxadores de 

portas deverão ser esterilizados após o uso de cada cliente. 

e) Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto de mão. 

f) Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel toalha 

em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal. 

g) Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 60 

anos, portadores de comorbidades, gestantes e lactantes), 

h) Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus como 

tosse, coriza, dor de garganta ou febre, orientar o cliente a procurar o pronto atendimento no 

município. 

 

Aos prestadores de serviços unipessoais, profissionais liberais, escritórios contábeis, de 

assessoria, engenharia, transporte, clínicas odontológicas, fisioterapias, laboratórios e 

assemelhados. 

a) Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de espaço para 

higienização das mãos ou álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado. 

b) Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as em mesas separadas de no mínimo 1,5 metro 

umas das outras. 

c) Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool 

em gel a 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do ambiente. 

d) Realizar a higienização das mesas e cadeiras após o uso de cada cliente. 

e) Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, corrimões e puxadores de 

portas deverão ser esterilizados após o uso de cada cliente. 

f) Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos e 

higienizados. 

g) Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel toalha 

em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal. 

h) Evitar contatos corporais com os clientes em geral, como abraço, beijo, aperto de mão. 



i) Suspender o atendimento para pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 60 anos, 

portadores de comorbidades, gestantes e lactantes), só o fazendo em casos urgentes a domicílio. 

j) Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 60 

anos, portadores de comorbidades, gestantes e lactantes). 

k) Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus como 

tosse, coriza, dor de garganta ou febre, orientar o cliente a procurar o pronto atendimento no 

município. 

 

Aos prestadores de serviços unipessoais, como cabeleireiros, pedicure, manicure, salão de 

beleza, barbeiros e assemelhados. 

a) Reforçar as medidas de higienização de superfície e disponibilização de espaço para das mãos 

ou álcool gel 70% para os usuários, em local sinalizado. 

b) Evitar aglomeração de pessoas, mantendo-as separadas no mínimo 1,5 metro umas das 

outras. 

c) Manter as superfícies do ambiente limpas e esterilizadas, assim como disponibilizar álcool 

em gel a 70% para uso dos presentes tanto na entrada como no interior do ambiente. 

d) Promover o atendimento por meio de agendamento de horários, a fim de evitar aglomeração 

de pessoas. 

e) Os teclados de máquinas de cartões de crédito e de computadores, corrimões e puxadores de 

portas deverão passar por desinfecção após o uso de cada cliente. 

f) Manter ambientes ventilados e em caso de uso de ar condicionado mantê-los limpos e 

higienizados. 

g) Manter os banheiros limpos e higienizados, equipados com sabonete líquido e papel toalha 

em recipientes próprios e lixeiras acionadas por pedal. 

h) Realizar a higienização corporal das partes de contato com os clientes em geral, como mãos, 

punhos e rostos. 

i) Fazer uso de autoclave para esterilização de materiais e equipamentos utilizados na prestação 

dos serviços de manicure e pedicure. 

j) Fazer a higienização de tesouras e pentes ao término do atendimento de cada cliente. 

k) Não utilizar-se de mão-de-obra de pessoas do grupo de risco do coronavírus (maiores de 60 

anos, portadores de comorbidades, gestantes e lactantes), 

m) As toalhas devem ser higienizadas com água e sabão, sendo deixadas em imersão por 

mínimo de 15 minutos, e após a secagem devem ser bem passadas. 

n) Para os profissionais recomenda-se cabelos presos, unhas curtas, se esmaltado não deve ter 

apliques ou unha em gel, evitar adornos (anéis, pulseiras, colares e afins). 



o) Caso identifique alguma pessoa no estabelecimento, com sintomas de coronavírus como 

tosse, coriza, dor de garganta ou febre, orientar o cliente a procurar o pronto atendimento no 

município. 


