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3. RESUMO: 
 
Atualmente a preocupação com a saúde dos profissionais da área de Cosmetologia e 
Estética é muito grande, por isso a observação atenta e enfocada das normas de 
Biossegurança é tão importante. A exigência cada vez maior do mercado com relação à 
qualidade dos serviços prestados na área da beleza evidencia a necessidade da 
padronização das atividades realizadas em centros de tecnologia em beleza. Este estudo 
constituiu-se de uma pesquisa quantitativa do tipo exploratório-descritiva, com a 
aplicação de um questionário estruturado e fechado. Sendo o universo da pesquisa 
composto por 201 estabelecimentos cadastrados pela Vigilância Sanitária da cidade de 
Balneário Camboriú/SC, com margem de erro de 5%. Para esta pesquisa foram 
validados 60 questionários. Dentro da análise dos resultados da pesquisa constatou-se 
que em relação ao estabelecimento a maioria encontra-se dentro dos padrões ideais da 
Biossegurança. A limpeza e sanitização diária do ambiente são feitas de forma 
consciente. Os dados analisados quanto a assepsia, desinfecção e esterilização dos 
artigos observaram-se que na sua maioria utilizam o calor seco (estufa) 180°C por 1 
hora e que a minoria utiliza-se do processo de esterilização através de autoclave. Quanto 
aos Equipamentos de Proteção Individual e coletiva a maioria faz uso dos mesmos. No 
que diz respeito ao gerenciamento de resíduos, a maioria faz a separação do lixo 
orgânico do químico e também o acondicionamento do material perfurocortante 
contaminado em embalagens especiais para esse fim, porém a maior parte não contratou 
nenhum tipo de coleta seletiva, tornando assim todo o processo de separação do lixo 
inválido. De uma maneira geral, observou-se, que na sua maioria, segundo o resultado 
da pesquisa realizada, os estabelecimentos têm consciência e preocupação com o 
cumprimento das normas de Biossegurança.  
   

Palavras-chaves: Biossegurança,  Balneário Camboriú, Estabelecimentos de 
beleza. 
 



 2 

 INTRODUÇÃO 

Atualmente é crescente a preocupação com limpeza, higiene e esterilização 

dentro dos estabelecimentos prestadores de serviços na área de Cosmetologia e Estética, 

especificamente salões de beleza. Os profissionais e clientes destes locais estão cada vez 

mais informados e exigentes, portanto é de suma importância que haja conduta ética dos 

profissionais em relação ao conhecimento e aplicação das medidas de Biossegurança 

voltadas para prevenção e minimização de riscos. 

O objetivo deste trabalho de pesquisa veio ao encontro da necessidade de se 

obter maiores informações sobre a utilização das medidas preventivas da Biossegurança 

nos salões de beleza na região de Balneário Camboriú, visto que as legislações 

existentes são muito voltadas às áreas da Saúde e Biotecnologia, sendo ainda deficientes 

na área da Cosmetologia e Estética. 

A Biossegurança, segundo a Comissão de Biossegurança da Fundação Oswaldo 

Cruz (apud Teixeira & Valle, 1996) “é conjunto de ações voltadas para a prevenção, 

minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, 

ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviços que possam comprometer 

a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente, ou a qualidade dos trabalhos 

desenvolvidos”.  

O profissional que trabalha na área de Cosmetologia, dentro do segmento salões 

de beleza, deve estar ciente da existência de uma série de riscos físicos, químicos e 

biológicos inerentes às atividades desta profissão, a que podem estar sujeitos, mas que 

os mesmos podem ser minimizados através de medidas de prevenção básicas. As 

medidas de Biossegurança abrangem uma série de cuidados, que incluem limpeza do 

estabelecimento e mobiliários, desinfecção, assepsia e/ou esterilização dos artigos, uso 

de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e coletiva (EPC’s), o correto 

gerenciamento de resíduos gerados pelo estabelecimento e também a higienização das 

mãos.  

A arquitetura e disposição dos móveis e equipamentos em um centro de beleza 

também são quesitos importantes a serem observados como medidas de Biossegurança, 

pois através destes pode-se minimizar riscos físicos. Conforme RDC 50 da ANVISA 

(2002): “o ambiente deve ter boa iluminação e ventilação; pisos e paredes devem ser 

lisos, laváveis e resistentes a saneantes”. Os sanitários de pacientes e funcionários 

devem ser separados; deve haver local específico para que os funcionários guardem seus 

pertences  
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As superfícies fixas (pisos, paredes, tetos, portas e mobiliários) não representam 

risco significativo de transmissão de doenças. É imprescindível a limpeza destas áreas, 

porém é desnecessária a  desinfecção, a menos que haja respingos de matéria orgânica 

contaminada, quando é recomendada a desinfecção localizada (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2004). 

Quanto à limpeza do estabelecimento (assoalho, paredes, bancadas), deve-se 

proceder ao uso de detergentes (sabão) que têm a ação de diminuir a tensão superficial e 

carrear as partículas de sujidades através da formação de micelas. No processo de 

desinfecção do ambiente, deve-se utilizar um agente químico adequado, usualmente um 

saneador que elimine 99,9% dos microrganismos contaminantes de uma área. Os 

compostos clorados são os principais produtos utilizados para estes procedimentos, 

especialmente o hipoclorito de sódio. Este composto, quando adicionado à água sofre 

hidrólise, dando origem ao ácido hipocloroso, que, por sua vez, em uma nova reação, 

origina o oxigênio nascente, constituindo-se em um poderoso oxidante capaz de destruir 

substâncias celulares vitais. O cloro também pode combinar-se diretamente com 

proteínas celulares e destruir suas atividades biológicas (PELCZAR, et al 1996). 

 Segundo GUANDALINI (1997) o sucesso do resultado da limpeza e 

desinfecção do ambiente e dos artigos depende dos produtos químicos utilizados. 

Entretanto, para  Teixeira e Valle (1996), “não existe um desinfetante que atenda a todas 

as situações e necessidades encontradas, sendo preciso conhecer as características de 

cada um para se ter subsídios suficientes que permitam a escolha correta do produto, 

evitando custos excessivos e uso inadequado”. 

A desinfecção ou assepsia dos artigos pode ser definida como a redução da 

maioria ou eliminação dos microrganismos patogênicos em uma superfície ou objeto, 

tornando este objeto incapaz de transmitir doenças. No caso de assepsia e desinfecção 

de artigos, o principal agente utilizado é o álcool etílico (etanol) que, segundo o 

Ministério da Saúde (2004), tem sua concentração ideal recomendada a 70% em 

peso.Assim o etanol absoluto é menos ativo do que suas soluções aquosas, sendo assim 

tem como ação principal a capacidade de desnaturar proteínas, ou seja age na membrana 

celular,lesando  as estruturas lipídicas das células microbianas (PELCZAR, et al, 1996).  

Existe, nos salões de beleza, o risco de contaminação de algumas doenças 

causadas por fungos, bactérias e vírus através do uso de alicates, pinças, lixas, palitos e 

outros artigos que possam estar contaminados. A pele e as mucosas possuem uma 

determinada permeabilidade, e este fator pode influenciar o seu contágio por 
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microrganismos.A chance de contágio será ainda maior se a pele ou mucosas estiverem 

lesionadas, por exemplo, através da retirada das cutículas das unhas, que é uma forma 

de agressão e pode facilitar a penetração do microrganismo (SCHMIDLIM, 2005). 

As infecções fúngicas têm assumido uma grande importância devido ao 

aumento da incidência em pessoas com comprometimento imunológico, em pacientes 

neutropênicos como portadores de câncer e os transplantados. Cerca de mil das cem mil 

espécies de fungos descritos têm sido associadas a doenças em humanos e cerca de cem 

são capazes de causar infecção em pessoas saudáveis (HIRATA; MAMIZUKA, 2002). 

As micoses são infecções causadas por dermatófitos, fungos que invadem apenas os 

tecidos queratinizados da pele ou de seus anexos (extrato córneo, unhas e pelo). Os 

gêneros mais comuns são Microsporum, Trichophyton e Epidermophyton. O tipo mais 

comum de micose encontrado nos salões de beleza é o de unha, chamada de 

onicomicose, podendo ocorrer em uma ou mais unhas, com maior freqüência nos pés, 

mas também nas mãos. A transmissão pode ser feita de um indivíduo para outro através 

de objetos contaminados.  

Já a hepatite trata-se de uma doença causada por diferentes tipos de vírus, com 

características epidemiológicas, evolução clínica, imunológica e laboratorial distintas. A 

distribuição das diferentes formas de hepatite é heterogênea em todo o mundo. 

Conforme o Ministério da Saúde (2006), o risco de contaminação pelo vírus da Hepatite 

B (HBV) está relacionado principalmente ao grau de exposição ao sangue no ambiente 

de trabalho e também à presença ou não do antígeno HBeAg, no paciente fonte. 

Conforme Teixeira e Valle (1996) em superfícies secas e a temperatura ambiente, o 

HBV pode sobreviver por períodos de até uma semana. Portanto, infecções pelo HBV 

em profissionais de cosmetologia ou até mesmo em clientes, pode ser resultado de 

contato direto com sangue ou outros materiais biológicos em área de pele não-íntegra, 

queimadura ou em mucosas. As formas de transmissão da hepatite B podem se dar 

através do sangue (compartilhamento de objetos de higiene pessoal, alicates de unha, 

lâminas de barbear, escovas de dente) e via sexual. O vírus da hepatite C (HCV) só é 

transmitido de forma eficiente através do sangue. O risco de transmissões em 

exposições a outros materiais biológicos que não o sangue não é quantificado, mas 

considera-se que seja muito baixo. A transmissão do HCV a partir de exposição a 

mucosas é extremamente rara (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Outra doença abordada é a AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), 

que é o conjunto de sinais e sintomas causadas pelo enfraquecimento do sistema de 
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defesa do organismo causados pela infecção do vírus HIV. O vírus infecta o linfócito 

T4, a principal célula coordenadora do sistema imunológico, deixando o organismo 

vulnerável a várias infecções oportunistas, tais como: pneumonias, meningites, alguns 

tipos de câncer, tuberculose, hepatites tipo A e B. A sua transmissão se dá através do ato 

sexual, uso de drogas injetáveis, objetos perfurocortantes contaminados, transfusão de 

sangue, aleitamento materno.  

Para a segurança dos profissionais e clientes todos os artigos perfurocortantes 

como alicates, pinças e tesouras devem passar pelo processo de esterilização antes do 

uso. O termo esterilização refere-se à completa eliminação de patógenos, que são 

agentes biológicos com capacidade de reprodução ou potencial infeccioso. A 

esterilização é a melhor maneira de eliminação do risco biológico, podendo utilizar-se 

de calor úmido ou calor seco. Segundo PELCZAR Jr. (1996) “o calor úmido é mais 

eficiente que o calor seco para destruir os microrganismos” visto que o mesmo causa 

desnaturação e coagulação das proteínas celulares enquanto que o calor seco ocasiona a 

oxidação dos constituintes orgânicos das células. O aparelho que se destina a 

esterilização através de calor úmido é a autoclave. Este processo envolve aquecimento 

da água em uma câmara gerando vapor sob uma pressão de 15 ib/pol², o que ocorre em 

temperatura de cerca de 121°C por no mínimo 15 minutos. O tempo é medido após a 

temperatura do material  envolvido atingir 121°C.  

 O uso de esterilização por calor seco (estufa), conforme o Ministério da Saúde – 

Coordenação de Controle de Infecção Hospitalar (2004) é eficiente quando realizada a 

160°- 180° C por períodos de 2 a 4 horas. Neste processo, o ponto crítico é a 

composição química de material que está sendo esterilizado, bem como o arranjo do 

material no forno. Os materiais termolábeis não devem ser utilizados nos processos que 

utilizam calor. 

Outros artigos como pentes, escovas, prendedores, capas, entre outros, também 

devem ser submetidos ao processo de higienização e assepsia. 

A importância da higienização das mãos não pode deixar de ser mencionada 

como parte desta pesquisa, visto que as mãos são os principais instrumentos utilizados 

para a realização dos trabalhos desenvolvidos dentro dos salões de beleza. O simples 

fato da utilização de água e sabão, aliados à fricção, remove os microrganismos que 

colonizam camadas superficiais da pele e também oleosidade, suor e células mortas, 

bem como a retirada da sujidade propícia para a permanência e multiplicação de 

microrganismos (HINRICHSEN, 2004). 
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Os profissionais que atuam na área da Cosmetologia e Estética devem fazer uso 

de EPIs durante alguns procedimentos específicos como: limpeza de pele, depilação, 

manicure e pedicure, podologia, aplicação de produtos, quando estão expostos à uma 

grande variedade de microrganismos causadores de doenças infecto-contagiosas e 

também a produtos que exalam odores tóxicos como amônia e outros. Essa exposição 

acaba sendo facilitada devido à proximidade profissional-cliente, que durante o seu 

atendimento pode aumentar as chances de contato do profissional/cliente com esses 

agentes patológicos e químicos, provenientes de pequenas lesões de pele, fluídos 

orgânicos do cliente, tinturas para cabelos, produtos para alisamento, etc. Também a alta 

rotatividade no atendimento e a omissão, e até mesmo o desconhecimento de alguma 

doença infecto contagiosa por parte do cliente, podem contribuir como risco de contágio 

do profissional (HINRICHSEN, 2004). 

O Ministério do Trabalho e Emprego em sua NR 06–  da Portaria 3.214/1978, 

considera Equipamento de Proteção Individual – EPI todo dispositivo ou produto,de uso 

individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de 

ameaçar a segurança  e a saúde do trabalhador. Os profissionais devem evitar contato 

direto com matéria orgânica, através de barreiras protetoras como luvas, gorros, 

aventais, óculos de proteção e máscaras (EPIs). 

Conforme Resolução Normativa (NR 23) do Ministério do Trabalho e do 

Emprego (2004) deve haver extintores de incêndio para produtos químicos (extintores 

PQS de pó), eletricidade (extintores a gás CO2) e para papéis (extintores de água 

comprimida) devem estar disponíveis. Em ambientes que utilizam muitos equipamentos 

elétricos deve-se ter maior número de extintores para eletricidade enquanto aqueles em 

que o número de produtos químicos for muito grande devem conter extintores PQS em 

número suficiente. Os dois podem ser utilizados em ambos os casos e os mesmos devem 

ser guardados em local livre e não distante mais do que a um metro do piso e 

devidamente sinalizados. Os extintores devem estar com a carga válida e devem estar à 

disposição em local acessível a todos. Recomenda-se em locais com maior 

periculosidade que haja um extintor a cada 10 metros. 

A preocupação com o descarte dos resíduos gerados em estabelecimentos de 

beleza, como o lixo tóxico, o lixo contaminado com fluidos orgânicos, o lixo comum e 

o reciclável também faz parte da Biossegurança. A ANVISA, através da RDC 306 

(2004) dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde. Este gerenciamento constitui em um conjunto de procedimentos 
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planejados e implementados a partir de bases científicas técnicas e normativas legais, 

com o objetivo de minimizar a produção de resíduos gerados, estabelecer um 

encaminhamento seguro aos resíduos de forma eficiente, visando a proteção dos 

trabalhadores e do meio ambiente. O manejo dos resíduos é entendido como a ação de 

gerenciar os mesmos em todas as etapas como segregação, acondicionamento, 

identificação, transporte interno, armazenamento, coleta e transporte externo. A 

identificação destes resíduos deve estar aposta nos sacos de acondicionamento, nos 

recipientes de coleta interna e externa e no local de armazenamento, em local de fácil 

visualização, utilizando-se de símbolo e frase de acordo com o tipo de lixo gerado. 

Deve-se lembrar também que todas as lixeiras devem ser acionadas por pedal para que 

não haja contato manual com o mesmo. 

 

METODOLOGIA 

Este trabalho constitui-se em uma pesquisa bibliográfica associada a um 

levantamento de dados sobre a utilização da Biossegurança nos salões de beleza. O 

presente trabalho foi avaliado e aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da 

UNIVALI (cadastro 461/06) em 08/12/2006. Através de um questionário (Anexo I), 

coletaram-se informações sobre o conhecimento e aplicação das medidas de 

Biossegurança adotadas nos estabelecimentos visitados, sendo que o universo da 

pesquisa  foi composto por 201 estabelecimentos cadastrados pela Vigilância Sanitária 

da cidade de Balneário Camboriú/SC, com margem de erro de 5%.  O número da 

amostra é definido após a aplicação da fórmula preconizada por Labes (1998), levando-

se em consideração o nível de confiança e a população total do estudo. Desta forma,  o 

número calculado da amostra foi de 134 estabelecimentos. Para esta pesquisa foram 

validados 60 questionários. Os questionários respondidos completamente e com uma 

única resposta para cada alternativa foram validados. A pesquisa realizou-se no período 

de fevereiro de dois mil e sete a maio de dois mil e sete. 

 Os estabelecimentos de beleza possuíam a descrição dos seguintes serviços 

oferecidos: cortes de cabelo, escovas, colorações, relaxamentos, penteados, manicure e 

pedicure, depilação. O questionário foi aplicado e entregue ao proprietário ou gerente do 

estabelecimento (salão de beleza) e não houve uma distinção quanto ao porte do 

estabelecimento (pequeno, médio ou grande) quando da aplicação da pesquisa. 

 Os dados coletados foram analisados em acordo com as questões elaboradas no 

questionário. Para cada questão, foram confeccionados gráficos contendo a percentagem 
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dos estabelecimentos que assinalaram um tipo de resposta. O questionário foi baseado 

em normas regulamentadoras e medidas de Biossegurança voltadas para a área da saúde 

(hospitais, consultórios odontológicos, ambulatórios, etc) realizando-se adaptações 

necessárias para a área de salões de beleza. O referido questionário possui 20  questões, 

as quais foram dividas em segmentos: 

a) Do estabelecimento; 

b) Da limpeza e sanitização do ambiente; 

c) Da assepsia, desinfecção e esterilização dos artigos; 

d) Quanto a utilização dos EPI’s e EPC’s; 

e) Do gerenciamento de resíduos.  

Para a análise dos dados quantitativos foram utilizadas tabelas e/ou gráficos, 

com auxilio do programa Excel 5.0/95®. A partir da coleta dos dados foi elaborado um 

folheto informativo sobre a Biossegurança voltada à área da Beleza e suas medidas 

preventivas contra riscos químicos, biológicos e físicos, que serão entregues aos 

participantes da pesquisa (Anexo II).  

  

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 Nesta pesquisa obteve-se uma perda amostral de 74 estabelecimentos, os quais 

não quiseram fazer parte desta pesquisa, por diversos motivos entre eles: insegurança,  

por não terem conhecimento das normas de Biossegurança, alguns sentindo-se 

ameaçados por talvez apresentarem alguma possível irregularidade com as normas da 

Vigilância Sanitária local e outros sentiram-se intimidados ao lerem o termo de 

consentimento e participação da pesquisa (Anexo I). Nem mesmo após a leitura 

minuciosa do referido termo não se sentiram seguros em colaborar. 

Conforme o resultado da pesquisa, os estabelecimentos  em Balneário Camboriú 

encontram-se bem estruturados quanto ao quesito de ventilação (95%) e iluminação 

(97%), de acordo com a figura 1 do anexo IV. Isso significa que os profissionais não 

correm riscos físicos , o que poderia, há longo prazo, implicar em problemas de visão e 

inalação de gases tóxicos, como a amônia, liberada nas colorações de cabelos. Pisos e 

paredes lisas e laváveis, A limpeza diária  é a condição ideal para que não haja 

contaminação e proliferação de colônias microbianas. Pôde-se observar que 95% dos 
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estabelecimentos estão em conformidade com as normas estabelecidas na RDC 50 

(2002). Um espaço reservado para preparação das químicas capilares seria o ideal para 

se evitar a inalação dos fortes gases liberados durante este processo, sendo que 85% dos 

estabelecimentos entrevistados possuem este local, porém, os 15% restantes fazem tal 

preparação em ambientes inadequados, muito próximos ao cliente. Sanitários separados 

para clientes e funcionários ainda não está  com um percentual grande, a maioria dos 

estabelecimentos está localizado em construções antigas não preparadas em seu 

planejamento e arquitetura, apenas 7% possuem os sanitários separados e 93% 

sanitários comuns.Ainda comentando-se da arquitetura do estabelecimento 91% 

entrevistados possuem local adequado para guarda de seus pertences 

Nas figuras 2 e 3 analisou-se a utilização dos agentes saneantes mais indicados 

na limpeza e desinfecção do ambiente, assim como também a freqüência destes 

procedimentos. Observou-se que o hipoclorito de sódio é utilizado para a limpeza dos 

pisos (67%) e para os banheiros (67%). Os compostos clorados são os principais 

produtos utilizados para estes procedimentos e constituem-se em poderosos agentes 

oxidantes, capazes de destruir substâncias celulares vitais (PELCZAR, et al 1996). Já a 

limpeza das bancadas é realizada, em sua maioria, com álcool etílico (etanol) a 70%, 

sendo um percentual de utilização de 80% e freqüência diária de limpeza e desinfecção 

dos ambientes. O etanol a 70% tem como ação principal a desnaturação de proteínas, ou 

seja, age na membrana celular, lesando as estruturas lipídicas das células microbianas. 

Outra vantagem do uso do álcool etílico é o seu baixo custo e rápida evaporação, não 

deixando resíduos  no local onde é aplicado. 

Quanto aos procedimentos de esterilização dos artigos, como alicates, pinças e 

tesouras (figura 4), 76% dos estabelecimentos utilizam-se de calor seco a 180°C por 1 

hora, e a minoria (7%), utiliza a autoclavação (calor úmido sob pressão). O calor úmido 

é mais eficiente que o calor seco para destruir os microrganismos ”visto que o primeiro 

causa desnaturação e coagulação das proteínas celulares através do vapor aliado à 

pressão, enquanto que o calor seco ocasiona a oxidação dos constituintes orgânicos das 

células, utilizando apenas o calor”. (PELCZAR, et al 1996). A explicação mais 

plausível para este resultado é o alto custo agregado de um aparelho de autoclave. 

Nas figuras 5 e 6 foi analisado o uso de materiais descartáveis para os 

procedimentos de manicure/pedicure e depilação. A maioria dos estabelecimentos 

pesquisados adota a utilização de lixas, palitos e protetores para pés e mãos 
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descartáveis, assim como também: Tecido descartável para depilação (TNT), lençóis, 

espátulas e cera descartáveis para depilação.  

Os procedimentos e produtos utilizados para a higienização e desinfecção de 

artigos como escovas, pentes e outros (figura 7) são, basicamente, água e sabão com 

fricção (67% dos estabelecimentos).  

De acordo com a figura 8, a maioria dos profissionais (88%) tem o hábito de 

higienizar as mãos antes e depois de qualquer procedimento. O simples fato da 

utilização de água e sabão, aliados à fricção, remove os microrganismos que colonizam 

camadas superficiais da pele e também oleosidade, suor e células mortas, bem como a 

retirada da sujidade propícia para a permanência e multiplicação de microrganismos 

(HINRICHSEN, 2004). 

Quanto ao uso dos EPI’s, observou-se que 100% dos profissionais fazem uso de 

luvas, 93% utilizam máscaras, 95% avental e apenas 18% utilizam o gorro (figura 9).  

EPI é todo dispositivo ou produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, 

destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança  e a  sua saúde. 

Observou-se que o uso de equipamentos de proteção coletiva foi efetivo em uma 

totalidade de 95% dos estabelecimentos (figura 10) provavelmente, devido à 

obrigatoriedade exigida pela ANVISA e órgãos municipais na colocação de extintores 

de incêndio como requisito para a obtenção do alvará de abertura do estabelecimento. 

A preocupação com a prática do gerenciamento de resíduos foi observada em 

77% dos estabelecimentos (figura 11), que realizam as etapas de segregação, 

acondicionamento e armazenamento do lixo químico e orgânico, sendo que os outros 

23% coletam todo o lixo em um único local, sem a devida identificação e 

armazenamento. O Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços 

de saúde (ANVISA, 2004) preconiza a minimização da produção de resíduos gerados e 

o estabelecimento de um encaminhamento seguro aos resíduos de forma eficiente, 

visando a proteção dos trabalhadores e do meio ambiente. Quanto ao material 

perfurocortante, observou-se que 42% dos estabelecimentos pesquisados não realizam o 

armazenamento e descarte em recipiente apropriado (figuras 12 e 13), enquanto que 

41% utilizam o Deskarpack para o armazenamento e 17% utilizam outros recipientes, 

como vidros e garrafas. A maioria dos estabelecimentos não contrata serviços especiais 

para coleta deste lixo, sendo que somente 12% utilizam os serviços da CONEVILLE 

para este fim (órgão de coleta de lixo de Balneário Camboriú/SC). É muito importante 
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que seja realizado o correto descarte, armazenamento e transporte deste tipo de resíduo, 

visto que podem estar contaminados com fluídos orgânicos, sendo de fácil transmissão 

às pessoas responsáveis pelo manejo dos mesmos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As medidas de Biossegurança norteiam as ações que podem ser tomadas para a 

minimização dos riscos aos quais, diariamente, tanto profissionais quanto clientes dos 

salões de beleza estão expostos. Os profissionais da área de cosmetologia e estética 

estão cada vez mais interessados na conscientização da classe em relação às medidas de 

Biossegurança, cujo principal objetivo é a preservação da saúde dos indivíduos e do 

meio ambiente. 

 O resultado deste estudo mostrou que os profissionais da área da beleza, de uma 

maneira geral, preocupam-se com itens como assepsia, higienização, esterilização de 

artigos, gerenciamento de resíduos, uso de EPI’s e EPC’s. 

Sabemos porém que,  a realidade dos estabelecimentos de beleza não é esta, os 

questionários não foram respondidos com sinceridade e sabe-se que  muitos salões estão 

irregulares. A resistência dos profissionais em se atualizarem e colocarem em práticas 

as medidas de prevenção contra riscos biológicos (doenças transmissíveis por objetos 

contaminados) é muito grande. Observou-se que em sua maioria os profissionais não 

sabem o que é Biossegurança e qual a sua importância para a minimização e prevenção 

de riscos. 

Este trabalho de pesquisa poderá ser o início de futuros projetos a serem 

realizados dentro dessa área, servindo de fonte bibliográfica e também de incentivo para 

a continuidade deste trabalho. Cabe às universidades, órgãos públicos e empresas 

ligadas a área de Cosmetologia e Estética a elaboração de material informativo e 

esclarecedor enfocando as corretas condutas de Biossegurança. Essas informações 

devem ser amplamente divulgadas através da promoção de palestras informativas, 

folhetos, programas de prevenção de doenças e utilização de meios de comunicação, a 

fim de que os estabelecimentos (salões de beleza) possam esclarecer suas dúvidas e 

possam aplicar efetivamente as medidas de Biossegurança, trazendo, como 

conseqüência a melhoria dos serviços oferecidos. 
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ANEXO I 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 
Você está sendo convidado (a) para participar como voluntário em uma pesquisa. Após esclarecido(a) 
sobre informações a seguir, no caso de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, 
que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa não 
será penalizado(a) de forma alguma. 
 
 
INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
 
Título do Projeto: Biossegurança nos Salões de Beleza em Balneário Camboriú/SC. 
 
Pesquisadores responsáveis: Janine Maria P. Ramos Bettega 
Telefone para contato: (047) 9932-2361 
e-mail: janine_mpr@yahoo.com.br 
 
Pesquisadores participantes: Denise Krüger Moser e Danielle Garcia 
Telefone para contato: (047) 9984-3844, (047) 9605-5969 
e-mail: denise.moser@univali.br e danigmachi@ibest.com.br 
 
 Esta pesquisa tem por objetivo avaliar através de dados estatísticos por coleta de dados de 
pesquisa de campo no percurso de 201 estabelecimentos na área da beleza de Balneário Camboriú/SC, o 
uso da BIOSSEGURANÇA. 
 Considera-se BIOSSEGURANÇA o conjunto de normas e atitudes voltadas para o bem estar dos 
profissionais, clientes e meio ambiente. 
 A metodologia aplicada nesta pesquisa consiste em saber se o estabelecimento se utiliza dos 
princípios básicos de esterilização, assepsia e higiene, material descartável, o que é feito com o descarte 
do lixo, enfim, tudo ao que se refere às normas de boas práticas e procedimentos na área de 
cosmetologia e estética. 
 Como o material bibliográfico na área de Biossegurança voltada à Cosmetologia é extremamente 
escasso, as informações geradas nesta pesquisa serão de suma importância para os próximos períodos 
do curso de Cosmetologia e Estética, para outras universidades, bem como aos estabelecimentos em 
geral. 
 Os salões de beleza situados em Balneário Camboriú serão visitados por duas acadêmicas do 
curso Superior de Tecnólogo de Cosmetologia e Estética da Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI, 
onde será aplicado um questionário contendo 20 perguntas. 
 Além de gerar informações sobre a situação da Biossegurança nos salões de beleza deste 
município, os dados coletados na pesquisa serão utilizados com a finalidade de estudo para o Trabalho 
de Conclusão de Curso das acadêmicas ,com os resultados as acadêmicas irão  elaborar um folheto 
informativo sobre os cuidados e normas a serem adotados nestes estabelecimentos. Este folheto será 
uma contra-partida da Universidade aos estabelecimentos que participarem da pesquisa. 
 As informações obtidas através desta pesquisa não serão utilizadas para outros fins que não 
estes citados acima. Os dados e o nome dos estabelecimentos participantes são confidenciais e serão 
mantidos em sigilo. 
 
 
 
 
CONSENTIMENTO DE PARTICIPAÇÃO 
 
Eu,_____________________________________________, RG____________ 
CPF_______________________________ abaixo assinado, concordo em participar do presente estudo 
como sujeito. Fui devidamente informado e esclarecido sobre a pesquisa, os procedimentos nela 
envolvidos.  
Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isso leve a 
qualquer penalidade. 
Local e data:____________________________________________________ 
Nome: _________________________________________________________ 
Assinatura:______________________________________________________ 
Telefone:________________________________________________________ 
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ANEXO II 
 
 

QUESTIONÁRIO 

 

DO ESTABELECIMENTO: 

 

O local é ventilado? 

(  ) Sim      (  ) Não 

O local é iluminado? 

(  ) Sim                                            (  ) Não  

Os pisos e paredes são revestidos e laváveis? 

(  ) Sim    (  ) Não 

Existe um local  separado para preparação das químicas? 

(  ) Sim    (  ) Não 

Existe  no estabelecimento sanitário separados para uso de clientes e funcionários? 

(  ) Sim    (  ) Não 

Existe no estabelecimento local onde os funcionários guardam seus pertences ? 

(  ) Sim    (  ) Não 

 

DA LIMPEZA E SANITIZAÇÃO DO AMBIENTE 

 

Em relação ao ambiente como é feita a limpeza: 

Chão   (  ) Hipoclorito (  ) álcool 70  (  ) água e sabão 

Banheiros  (  ) Hipoclorito (  ) álcool 70  (  ) água e sabão 

Bancadas  (  ) Hipoclorito (  ) álcool 70  (  ) água e sabão 

 

Em relação a freqüência da limpeza como é feita: 

Chão                              (  ) diário         (  ) semanal         (  ) quinzenal     (  ) mensal 

Banheiro                        (  ) diário         (  ) semanal         (  ) quinzenal     (  ) mensal 

Bancadas                      (  ) diário         (  ) semanal         (  ) quinzenal     (  ) mensal 

                       

DA ASSEPSIA, DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO DOS ARTIGOS 

 

Qual método de esterilização utilizado para os objetos como alicates, pinças, tesouras? 

(   ) Autoclave – 121°C/ 15 minutos 

(   ) Estufa – 160°C/ 2 horas 

(   ) Estufa – 180°C/ 1 hora 

(   ) Outros _______________________ 

 

Quanto ao material utilizado pelas manicuras, são descartáveis? Quais? 

(  ) Sim     (  ) Não 

(  ) lixas  (  ) palitos  (  ) protetores p/ pés e mãos 

São utilizados materiais descartáveis durante a depilação? Quais? 

(  ) Sim     (  ) Não 

(  ) TNT  (  ) espátulas  (  ) lençóis  (  ) cera 



 16 

Quanto às escovas, pentes e outros acessórios com é feita a higienização? 

(  ) Hipoclorito (  ) Água e sabão c/fricção      (  ) outro___________________ 

A higienização das mãos é feita antes e depois de qualquer procedimento? 

(  ) Sim     (  ) Não 

 

QUANTO A UTILIZAÇÃO DE EPIs E EPCs 

 

São utilizados equipamentos de proteção individual? Quais? 

Máscaras   (  ) Sim (  ) Não 

Avental   (  ) Sim (  ) Não 

Luvas    (  ) Sim (  ) Não 

Gorros   (  ) Sim (  ) Não 

 

É utilizado equipamento de proteção coletiva? 

Extintores   (  ) Sim (  ) Não 

 

DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

 

Existe separação do lixo químico do orgânico? 

(  ) Sim   (  ) Não 

É feita  a separação para  do lixo tóxico residual, tubos de tintas vazias e recipientes contendo outros 

produtos químicos? 

(  ) Sim   (  ) Não 

Onde é feito o descarte de material perfurocortantes como agulhas e laminas? 

(  ) Descarpak  (  ) lixo comum (  ) outros 

Existe local adequado para a segregação, acondicionamento, identificação e armazenamento até o 

transporte externo? 

(  ) Sim   (  ) Não 

O estabelecimento contratou algum tipo de coleta especial para o material contaminado? 

(  ) Sim   (  ) Não 
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ANEXO III 

 

As acadêmicas Danielle Garcia e Denise Krüger Moser, da Universidade do Vale de 
Itajaí, Centro de Educação de Balneário Camboriú, Curso Superior de Tecnólogo em 
Cosmetologia e Estética, juntamente com sua orientadora Janine Maria P. Ramos 
Bettega, agradecem aos estabelecimentos que participaram e colaboraram para a 
elaboração desta pesquisa referente ao Trabalho de Conclusão de Curso. Em 
contrapartida, oferecem este folheto informativo, com relação às condutas e normas de 
Biossegurança a serem empregadas em Salões de Beleza. 

 

 

FOLHETO INFORMATIVO 

 

BIOSSEGURANÇA NOS SALÕES DE BELEZA 

 

 

Atualmente a preocupação com a saúde dos profissionais da área de 
Cosmetologia e Estética é muito grande, por isso a observação mais atenta e enfocada 
das normas de Biossegurança para essa área é tão importante. A exigência cada vez 
maior do mercado com relação à qualidade dos serviços prestados na área da beleza 
evidencia a necessidade da padronização das atividades realizadas em centros de 
tecnologia em beleza, sendo essencial neste contexto a observação das normas e 
condutas de Biossegurança. Os cuidados relacionados à Biossegurança é um dos 
aspectos mais importantes, porque asseguram ao profissional a prática correta de suas 
atividades, minimizando os riscos químicos, físicos e de contaminação biológica, 
inerentes a profissão. 

 

Quanto ao estabelecimento:  

 
 

 O local deve ser bem ventilado e iluminado. Os pisos e paredes devem ser 
revestidos de material resistente e lavável. Deve haver um local separado específico 
para a preparação das químicas a ser aplicadas.  
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Da limpeza e sanitização do ambiente: 

 

                            
O chão do estabelecimento deve limpo diariamente, assim como banheiros, 

mobiliários e artigos. Pode-se utilizar produtos como o hipoclorito de sódio a 2,5% 
(água sanitária), álcool 70% ou água e sabão. Quanto à limpeza do estabelecimento 
(assoalho, paredes, bancadas), deve-se proceder ao uso de detergentes (sabão) que têm a 
capacidade de diminuir a tensão superficial e carrear as partículas de sujidades através 
da formação de micelas .No processo de desinfecção do ambiente, deve-se utilizar um 
agente químico adequado, usualmente um saneador que elimine 99,9% dos 
microrganismos contaminantes de uma área.  

  

Da assepsia, desinfecção e esterilização dos artigos:  

Existe, nos salões de beleza, o risco de contaminação de algumas doenças causadas por 
fungos, bactérias e vírus através do uso de alicates, pinças, lixas, palitos e outros artigos 
que possam estar contaminados. A pele e as mucosas possuem uma determinada 
permeabilidade, e este fator pode influenciar o seu contágio por microrganismos, sendo 
que a chance de contágio será ainda maior se a pele ou mucosas forem lesionadas, por 
exemplo, através da retirada das cutículas das unhas, que é uma forma de agressão e 
pode facilitar a penetração do microrganismo. 

Para a desinfecção e esterilização dos artigos perfurocortantes como alicates de 
unha, espátulas, palitos de inox, pinças e tesouras, devem proceder com a lavação dos 
mesmos com detergente químico, secagem e encaminhamento para esterilização através 
de: 

                       
Calor úmido (autoclavação: processo de esterilização com pressurização do vapor a 
uma temperatura de 121°C por no mínimo 15 minutos). 

Calor seco (utilização de estufa ou forno a uma temperatura de 160°C por  duas horas 
ou a 180°C por uma hora). 

Os artigos devem estar devidamente acondicionados em embalagens especiais às 
quais poderão se manter estéreis por sete dias. O calor úmido é mais eficiente que o 
calor seco para destruir os microrganismos ”visto que o mesmo causa desnaturação e 
coagulação das proteínas celulares através do vapor aliado à pressão, enquanto que o 
calor seco ocasiona a oxidação dos constituintes orgânicos das células, utilizando 
apenas o calor”.  
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Os materiais utilizados pelas manicuras devem ser descartáveis como lixas de 
pé, mão, protetores para bacias, palitos. 

 

 
Todos os materiais utilizados pelas depiladoras deverão ser descartáveis, sem 

reaproveitamento de nenhum item como cera, tecido para depilação, lençóis, espátulas. 

 

 
Todos os artigos utilizados pelos profissionais da área da estética capilar 

deverão respeitar os seguintes procedimentos: lavar escovas, pentes e qualquer outro 
artigo utilizado APÓS a realização dos trabalhos. Os mesmos poderão ser lavados com 
solução de hipoclorito de sódio diluído em água, fricção com água e sabão ou com outro 
produto com este fim.  

A higienização das mãos é fundamental antes e após qualquer procedimento. A 
mesma deverá ser realizada com água, sabão e ação mecânica, ou com produto anti-
séptico. O simples fato da utilização de água e sabão, aliados à fricção, remove os 
microrganismos que colonizam camadas superficiais da pele e também oleosidade, suor 
e células mortas, bem como a retirada da sujidade propícia para a permanência e 
multiplicação de microrganismos  

 

A utilização de EPI ( equipamento de proteção individual) e EPC (equipamento de 
proteção coletiva): 

 

                                           
Os profissionais que atuam na área de Cosmetologia e Estética (salões de 

beleza) deverão utilizar corretamente os EPI’s adequados durante alguns procedimentos 
tais como: limpeza de pele, manicura/pedicura, podologia, aplicação de tinturas e outros 
produtos químicos. 
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Para a proteção do profissional é necessário que o mesmo fique atento às normas 

da Biossegurança preconizadas pelo Ministério do Trabalho, referindo-se ao uso dos 
EPIs (luvas, gorros, óculos, avental e máscaras faciais) e EPCs (proteção contra 
incêndios, devendo haver pelo menos um extintor de incêndio para produtos químicos 
(extintores PQS de pó) e um para eletricidade (extintores a gás CO2). Em ambientes que 
utilizam muitos equipamentos elétricos devem existir em maior número os extintores de 
CO². Os mesmos devem estar devidamente sinalizado e guardados em local livre e não 
distante mais do que um metro do piso. 

Do gerenciamento de resíduos: 
A preocupação com o descarte dos resíduos gerados em estabelecimentos de 

beleza, como o lixo contaminado com fluidos orgânicos, o lixo comum e o reciclável 
também faz parte da Biossegurança. 

     
Os resíduos gerados na área dos Salões de Beleza devem ser separados e 

armazenados em recipientes fechados e providos de dispositivo não manual para 
abertura. Devem ser identificados e encaminhados para descarte de acordo com as 
recomendações do órgão de limpeza urbana local.  Conforme Norma Regulamentadora 
306 do Ministério da Saúde são classificados nos seguintes grupos: 

- Grupo B: resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde 
publica ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamibilidade, 
corrosividade, reatividade e toxidade. Ex. embalagens vazias de tintas capilares, 
relaxamento, escovas progressivas, spray para cabelos, recipientes contaminados por 
saneantes ou desinfetantes. Este material deve ser separado, sendo acondicionado em 
material resistente a ruptura e a puctura, devem ser identificados como Risco Biológico. 

- Grupo D: resíduos que não apresentam risco biológico, químico ou radiológico a 
saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados ao lixo domiciliar: cabelos, 
resíduos da varrição, descartáveis do vestuário, etc. Devem ser acondicionados em lixo 
normal, respeitando-se a separação dos lixos reciclados tais como vidros, metais, 
plásticos e papéis. 

Grupo E: resíduos perfurocortantes ou escarnificantes, como por exemplo: agulhas, 
lâminas de barbear, bisturi (podologia). Todo o material deve ser descartado 
imediatamente após o seu uso em embalagens especiais com o símbolo internacional de 
risco biológico, acrescido da inscrição PERFUROCORTANTE. Este lixo é recolhido 
por um serviço especializado da empresa responsável pela coleta de lixo da cidade. 
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ANEXO IV 

 

RESULTADOS DA PESQUISA 

 
 
Figura 1- Quanto ao estabelecimento 
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1 – Área bem ventilada 98%  /área pouco ventilada  2% 

2 - Área bem iluminada 96% /  área com iluminação deficiente  4% 

3 – Pisos e paredes laváveis 97% / pisos e paredes não laváveis 3% 

4 – Local separado para químicas 95% / não existe local para preparação de químicas 5% 

5 – Sanitários separados para funcionários e clientes 7% / os sanitários são de uso comum 93%   
 

Figura 2 – Quanto a higienização, desinfecção e limpeza do ambiente 
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1 – PISOS  : limpeza com hipoclorito  82% /  Hipoclorito + água e sabão  3%  / Água e sabão  4%  / Outros  1% 

2 – BANHEIROS : limpeza com hipoclorito  98%  / Álcool etílico 70°  - 0%  / Água e sabão  0% / Outros  2% 

3 – BANCADAS: limpeza com hipoclorito  2%  / Álcool 70°  90%   / Água e sabão  5%  / Outros  3% 
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Figura 3 – Quanto a freqüência da higienização, desinfecção e limpeza do 

ambiente. 
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Freqüência - Limpeza e Sanitazação - 
Pisos - Banheiras - Bancadas

 

 1 – PISOS: diária 99% / semanal  1%     / quinzenal  0%      / mensal  0% 

2 – BANHEIROS: diária 100% / semanal 0%  / quinzenal  0%     / mensal  0% 

3 – BANCADAS: diária 100%  / semanal  0%/  quinzenal  0%  / mensal   0% 

 

Figura 4 -  Quanto ao tipo de esterilização feita nos artigos 
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Tipos de Esterilização utilizada nos 
Salões de Beleza

 

1 – Autoclave – 3% 

2 – Estufa a 160°C por 2 horas  - 81% 

3 – Estufa a 180° por 1 hora  - 9% 

4 – Outro método não recomendado  7% 
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Figura 5 – Quanto a utilização de materiais descartáveis utilizados pelas 

manicures/pedicures 
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Materiais descartáveis utilizados pelas 
manicures/pedicures

 

1 – Uso de protetores para pés/mãos descartáveis – 89%. 

2 – Uso de lixas descartáveis  - 80%. 

3 – Uso de palitos descartáveis – 80%. 

 

Figura 6 – Quanto ao material descartável utilizado pelas depiladoras 
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Material descartável utilizado pelas 
depiladoras

 

1 – Cera – 100% 

2 – TNT 81% 

3 – Espátulas 57% 

4 – Lençóis – 56% 
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Figura 7 – Quanto a higienização e limpeza dos artigos como escovas, pentes, 

prendedores, toalhas. 
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Higienização e limpeza dos artigos

 

1 – 89% utilizam de água e sabão com fricção para a limpeza dos artigos 

2 – 7% utilizam hipoclorito 

3 – 4% utilizam outros produtos saneantes 

 

Figura 8 – Da higienização das mãos antes e pós- procedimentos 
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Higienização das mãos

 

1 – 5% não fazem a higienização das mãos 

2 – 95% fazem a higienização das mãos 
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Figura 9 – Do uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI’s) 
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Utilização de Equipamentos de 
Proteção Individual

 

1 – Luva –     100%                                

2 – Máscara – 97%                               

3 – Avental –  97% 

4 – Gorro –      8% 

 

Figura 10 – Do uso de Equipamento de Proteção Coletiva (EPC’s) 
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Utilização de Equipamentos de 
Proteção Coletiva

 

2 – sim – 97% 

1 – não – 3% 
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Figura  11 – Do gerenciamento de resíduos – lixo orgânico do lixo químico 
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Separação do lixo quimico do 
orgânico

 
1 – 50% fazem a separação 

2 – 50% não fazem a separação 

 

 

 

Figura 12 – Do descarte do material perfurocortante – lixo orgânico contaminado. 
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Descarte do material perfurocortante

 
1 – 79% fazem a coleta em lixo comum 

2 – 14% fazem a coleta em DESCARPK 

3 – 7% fazem a coleta em outros 
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Figura 13 – Da coleta especial do lixo orgânico contaminado 
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Coleta especial lixo organico contaminado

 
1 – 86% não possuem empresa contratada para a coleta. 

2 – 14% possuem contrato com empresa  para a coleta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


