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HIGIENE NO LOCAL DE TRABALHO

A sala de massoterapia, para Rene
(1985) deve ser bem arejada (se
não tiver janela, que tenha um ar
condicionado). As paredes devem
ser de cor clara, o piso de cerâmica
ou paviflex branco que denuncie a
sujeira e seja de fácil limpeza (que
deverá ser feita diariamente com
hipoclorito de sódio a 1% e sabão).
O banheiro também deve ser limpo
da mesma forma que o piso da sala
e ser lavado duas vezes por
semana. No interior do banheiro
também deve conter porta papel
toalha, sabonete e álcool em gel.
Antes de iniciar e após o término da
massagem, deve-se passar um
pano limpo com álcool líquido 70°
sobre a maca onde o profissional
irá realizar a massagem.

Num local de trabalho iniciamos a higiene pessoal lavando as mãos
com água e sabonete neutro antes de atender o cliente, logo secando
com papel toalha e passando álcool em gel, que deverão estar fixados
em suportes acima da pia. O massoterapeuta deve sempre estar de
barba feita, unhas curtas, camiseta e jaleco sempre secos e limpos,
caso estejam suados, sempre trocá-los. Jamais atenda o cliente com
cheiro de suor ou de cigarro, por isso use antitranspirantes e não fume
entre as sessões. É importante que após cada refeição, escovem-se os
dentes e use o fio dental, assim evitará mau hálito ao cliente. Uma
especificação para as mulheres é usar protetor íntimo diário, ter unhas
com esmaltes claros e cabelo preso.

Assim prevenimos a instalação de bactérias nas superfícies das macas. Aparelhos e instrumentos (cubetas,
espátulas) da massoterapia também devem ser desinfetados. E o que for descartável jogar na lixeira!
Sempre devemos trocar o lençol e a toalha usada para cobrir o cliente (de preferência que a toalha e o lençol
sejam brancos). Sendo que as toalhas e lençóis usados devem ser lavados com sabão antisséptico,
deixando por 10 minutos em solução com água sanitária (na proporção de 200 ml para 20 L de água) e por
fim, passar a ferro quente. Um armário fechado é indispensável para guardar os cremes, óleos, toalhas,
lençóis, cubetas, espátulas e aparelhos, para que os mesmos não peguem poeira, porque toda a higiene é
indispensável na massoterapia.
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