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Nossas boas vindas!
Ficamos muito felizes por você iniciar o Programa Biocide Biossegurança 360º.
Trabalhamos com toda dedicação para produzir uma série de e-books com conteúdos
de microbiologia, procedimentos de higienização, limpeza, esterilização, entre outros
tópicos utilizados na área de embelezamento e afins, já que os institutos de beleza
sem responsabilidade médica são considerados estabelecimentos de interesse
da saúde, pois podem representar um risco para seus usuários, se boas práticas
não forem adotadas. Conhecer possibilidades e riscos de transmissão de doenças,
noções de higiene, de processos, desinfecção de utensílios e instrumentos, bem como
o cuidado no uso de determinados produtos, é fundamental na prestação desse tipo de
serviço, com qualidade.
Ele foi desenvolvido especificamente para:
• Clínicas de estética sem responsabilidade médica (as que não realizam
procedimentos invasivos)
• Institutos ou salões de beleza
• Cabeleireiros
• Barbearias
• Clínicas de depilação
• Manicure e pedicuro
• Studios de tatuagem e body piercing
As boas práticas a serem adotadas pelos estabelecimentos de beleza consistem em um
conjunto de medidas que visam garantir a qualidade sanitária em conformidade com:
• Código Sanitário Estadual - Lei n. 10.083/98.
• Decreto n.º 20.931, de 11/01/1932.
Artigo 25: “Os institutos de beleza, sem direção médica, limitar-se-ão aos serviços compatíveis
com sua finalidade, sendo terminantemente proibida aos que neles trabalham a prática de intervenções de
cirurgia plástica, por mais rudimentares que sejam, bem com a aplicação de agentes fisioterápicos e a
prescrição de medicamento.”.

• Decreto n.º 12.342, de 27 de setembro de 1.978.
Artigo 218: “Os estabelecimentos de que trata esta seção estão sujeitos a vistoria pela autoridade
sanitária, e só poderão ser utilizados para o fim a que se destinam, não podendo servir de acesso a outras
dependências.”
Parágrafo único – “São permitidas outras atividades afins, a critério da autoridade sanitária,
respeitando as áreas mínimas exigidas”.

Todo o conteúdo da Série de e-books Biossegurança 360º foi baseado em fontes
seguras e Órgãos Oficiais como o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo
e ABNT, RDC n.o 15 e com a supervisão técnica da Bióloga Luciana Souza Crespi,
CRBio 51.112/01-D.
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Veja como ter acesso ao conteúdo:
1. Efetue a compra de um produto Biocide (caso você tenha efetuado compras no
passado, elas valem).
2. Preencha o formulário no link: https://forms.gle/2wk2faDFX24LCPuF6 ou
scaneie o código:

3. Pronto, você entrará no cadastro e receberá os conteúdos semanalmente por email.
4. Após a liberação do último e-book, você terá acesso ao questionário de
avaliação para receber a certificação. Veja as regras para receber a certificação:
• A certificação será concedida a profissionais que atingirem 80% de respostas
corretas.
• Sua pontuação será incluída em seu certificado.
• Caso o profissional não atinja a pontuação mínima de 80%, ele poderá
refazer o questionário até atingir o resultado.
• O certificado será enviado por e-mail para o profissional, que poderá imprimilo.
• Todos os profissionais certificados farão parte da base de dados
“PROFISSIONAIS CERTIFICADOS EM BIOSSEGURANÇA 360º BIOCIDE”,
que
ficará
disponível
para
consulta
pública
no
site
www.biocidegroup.com/BIOSSEGURANCA360/PROFISSIONAISCERTIFIC
ADOS
Esperamos que a Série de e-books Biossegurança 360º seja útil para que você e seu
estabelecimento possam colocar em prática o conceito de biossegurança, minimizando
riscos e possíveis danos à saúde dos profissionais e dos clientes.

Sobre a Biocide
A Biocide é uma desenvolvedora de soluções em Biossegurança, com o principal
objetivo de fornecer produtos e serviços para a higienização, desinfecção e esterilização
de ambientes, superfícies e artigos, utilizando tecnologia de ponta e desenvolvimento
de produtos cujos princípios ativos não agridem o meio ambiente, afinal de contas, é
nossa responsabilidade entregar um mundo melhor para as próximas gerações.
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