


Algumas doenças infecciosas no
âmbito destas atividades

Virus
AIOS
Síndrome da Imunodeficiên-
cia Adquirida (Aids) é a for-
ma mais grave da infecção
causada pelo Vírus da Irnu-
nodeficiência Humana (HIV)
que enfraquece o sistema
de defesa do organismo,
favorecendo o aparecimen-
to de doenças oportunistas
que podem causar graves
complicações e até a mor-
te. Pessoas aparentemente
saudáveis podem estar con-
taminadas e mesmo sem
saber transmitir o vírus. O
vírus da Aids está presente
no sangue, esperma, secre-
ção vaginal e leite materno.
A transmissão pode ocorrer
durante a relação sexual
sem camisinha, na transfu-
são de sangue contaminado,
no momento do parto e até
durante a amamentação.
Também pode ocorrer a
transmissão ao compartilhar
seringas, agulhas e objetos
cortantes infectados (alica-
tes, espátulas, aparelho de
barbear, tesoura). Vale lem-
brar que nos últimos anos
vem aumentando o número
de casos de Aids entre mu-
lheres, através de relações
heterossexuais sem uso de
preservativo.

'"~ Hepatitese~ As Hepatites B e C são in-
~ fecções do fígado e podem
Q) evoluir para cirrose e câncer
~ de fígado. Elas são transmi-
Ji tidas pelo sangue sendo que

a hepatite B é uma doença
sexualmente transmissível e
muito fácil de pegar. No dia
a dia o compartilhamento
de aparelhos de uso pessoal,
como instrumentos de mani-
cure, barbeiros, etc, sem a
correta esterilização, pode
ser fator de contaminação.
Nem sempre os sintomas das
hepatites B e C aparecem.
Só existe vacina para hepa-
tite B.

Fungos
As micoses são as doenças
mais comuns causadas por
fungos que atacam com fre-
qüência a pele e as unhas.
Um salão de beleza que
não esteriliza corretamen-
te o material compromete
a saúde de outras pesso-
as que, sem saber, podem
contrair um problema cujo
tratamento é caro e demo-
rado. Em média as micoses
de unha levam de três a seis
meses para serem curadas.
Nos salões de beleza, as
micoses podem ser trans-
mitidas por alicates, lixas,
espátulas, tesouras, palitos
de laranjeiras e outros. Bas-
ta, muitas vezes, o contato
da pele ou unhas infectadas
por fungos para se transmitir
uma micose.

Parasitas
A infestação por piolhos (pe-
diculose) causa coceira in-
tensa e pode afetar qualquer
área da pele, em especial o

couro cabeludo. Os piolhos
são dificilmente visíveis e
são transmitidos facilmente
de pessoa para pessoa atra-
vés do contato corpóreo e do
compartilhamento de vesti-
mentas e de outros objetos
de uso pessoal (pentes, es-
covas, chapéus, toucas).

Bactérias
As bactérias podem causar
doenças quando presentes
em instrumentos e objetos,
como bacias de pedicure
não higienizadas adequada-
mente e ceras de depilação
reutilizadas podem trans-
mitir doenças graves, como
furúnculos. Muitas vezes as
pessoas não relacionam esta
doença com a atividade de
pedicures e manicures.



Intoxicação por produtos
tinturas, xampús, produtos para alisamento e outros

Vários produtos utilizados
em salões de beleza podem
ser prejudiciais a saúde tan-
to para os profissionais desta
área como para os clientes.
Em concentrações inade-
quadas algumas substâncias

tornam-se tóxicas, podendo
causar alergias, irritação dos
olhos, lacrimação, vermelhi-
dão, irritação da pele, quei-
madura no couro cabeludo,
queda parcial ou total dos ca-
belos, lesões na córnea, pro-

blemas no trato respiratório e
até a morte.
Segundo a resolução da ANVISA
RDC36 de 17 de junho de 2009
está proibida a venda do for-
moI em drogarias, farmácias,
supermercados e outros.

Atenção Cuidados importantes
Em primeiro lugar o cliente
e o profissional devem veri-
ficar no rótulo se o produ-
to é registrado na Anvisa/
Ministério da Saúde, como
determina o artigo 12 da
lei 6360/76 nos casos de
produtos de grau li, isto é,
que contenham substâncias
potencialmente prejudi-
ciais. Verifique também
o número de Autorização
de funcionamento da Em-
presa fabricante. Quando
o produto não está regis-
trado, sua composição não
foi avaliada e pode conter
substâncias proibidas, de
uso restrito ou em condi-
ções e concentrações ina-
dequadas e não permitidas,
acarretando riscos à saúde
da população. Nesse caso,
o profissional e o consumi-
dor não devem utilizar o
produto e devem acionar o
órgão de Vigilância Sanitá-
ria de sua cidade.

1 Todo utensílio utilizado deve ser limpo e hi-
gienizado com água e sabão.

2 - Quando usar produtos como: tintas, alisan-
tes, cremes de massagem, descolorantes, entre
outros, deve-se respeitar a validade, o tempo de
ação e indicações de rotulagem.

3 Deve-se sempre perguntar aos clientes sobre
possiveis alergias e realizar teste de contato.

4 - É proibido o fracionamento desses produtos.



Etapas de manutenção e cuidados
com produtos e utensílios

Limpeza: É o processo 1
no qual a remoção mecâ-
nica da sujeira e o mau
odor são feitos com água
e sabão ou detergente,
em superfícies fixas e
materiais, nos estabele-
cimentos

Desinfecção: É o proces-
so de destruição de mi-
croorganismos em forma
vegetativa, isto é, que
estão se reproduzindo.

2 Esterilização: É o processo 3
de destruição de todas as
formas de vida microbiana,
tanto vegetativa como os
esporos (formas protegidas
por uma cápsula), através
de calor seco, calor úmido
e outros métodos

Cuidados que devem ser adotados
1 - As pinças de metal de-
verão ser lavadas antes de
serem esterilizadas.
2 . Muitos cabeleireiros
usam suas escovas e pentes
por longo tempo, sem fazer
a limpeza adequada. As es-
covas e pentes devem ser
lavados a cada cliente. O
profissional deve possuir um
numero suficiente para sua
clientela.

'<;f" 3· As bacias onde se colo-
cam mãos e pés, devem ser
obrigatoriamente lavadas

com água e sabão, revesti-
das com plástico e descarta-
do a cada cliente.
4 - Os palitos e lixas de unha
e pé devem ser sempre des-
cartáveis, ou seja, um para
cada cliente.
5 - Na depilação não é per-
mitido reutilizar a cera, já
que a mesma, ao aderir à
pele, pode carregar micro-
organismos, como fungos e
bactérias, inclusive sangue.
6 - As lâminas de barbear
devem ser de uso único e

descartadas a cada cliente e
desprezadas em recipiente
rígido para evitar acidentes.
7 - Toalhas e capas devem
ser de uso individual, deven-
do ser substituídas e higieni-
zadas apos sua utilização.
8 - O protetor (lençol) de
maca deve ser descartável.
9 - As tesouras de cabelo,
pentes, escovas, bobs e ou-
tros utensílios que não são
passíveis de provocar feri-
mentos devem ser lavados,
periodicamente com água e
sabão.
10 - As toalhas devem ser
trocadas a cada cliente,
sendo que as toalhas limpas
e as usadas devem ser arma-
zenadas separadamente.



Desinfeccão e esterilizacão
> >

instrumentais
Os materiais plásticos tais
como: pentes, escovas, espá-
tulas e outros devem ser lim-
pos previamente, enxaguados
e depois serem desinfetados
através de imersão em hipo-
dorito de sódio a 1%por 30 rni-

nutos, também pode se utilizar
a fricção com álcool a 7Cffo. Só
através da esterilização pode-
mos eliminar todas as formas
de microorganismos (bactérias,
fungos). Os alicates, espátulas
de metal, tesouras de unha e

outros instrumentos que po-
dem eventualmente causar
ferimentos, devem ser esteri-
lizados. As formas recomenda-
das de esterilização para salões
de beleza são através da estufa
autoclave.

Esterilização através de es-
tufa.
A estufa é um método para
esterilização de instrumen-
tais metálicos. Não é Pos-
sível esterilizar materiais
plásticos ou outros materiais
termossensíveis (sensível ao
calor) como roupas e papel.
Para uma efetiva esteriliza-
ção dos materiais, a estufa
deve ser mantida fechada
ininterruptamente durante

Estufa
60 minutos com a tempe-
ratura a 1700 C, ou 120 mi-
nutos com a temperatura a
1600 C, a porta não deve ser
aberta neste período. Atem-
peratura deverá ser contro-
lada através de um termô-
metro de bulbo. O tempo de
esterilização deve ser con-
tado a partir do momento
que o termômetro alcançar
a temperatura escolhida.
Todos os materiais devem

ser esterilizados dentro de
recipientes metálicos ou en-
voltos em papel alumínio. É
importante que todos os ma-
teriais sejam identificados
com a data de esterilização,

lI)
pois esta tem a validade de
sete dias. Os materiais este-
rilizados em estufa poderão
ser armazenados para pos-
terior utilização, desde que
as embalagens não sejam
abertas.
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WImportante: Lavar e secar cuidadosamente os materiais a serem esterilizados co



Autoclave Calor úmido
Esterilização através de au-
toctave. Este é o processo
de esterilização indicado
para a maioria dos instru-
mentos metálicos, tecidos
e borrachas. Vapor saturado
sob pressão. Validade da es-
terilização: sete dias, desde
que a embalagem não tenha
sido aberta. O perfeito fun-
cionamento da Autoclave

deve ser frequentemente
confirmado. Siga correta-
mente as orientações do
fabricante. Evitar abrir pre-
maturamente a autoclave.
Isto leva ao surgimento de
ar frio no interior do com-
partimento do esteriliza-
dor, resultado em rápida
condensação do vapor que
irá depositar resíduos nos

instrumentos, manchando-
os. Evitar abrir a autoclave
rapidamente. Deixe todo o
vapor sair primeiro e o ciclo
de secagem se completar.
Evite exceder a temperatu-
ra e o tempo recomendado
pelo fabricante para a este-
rilização, pois esta prática
não melhora a qualidade da
esterilização.

ALERTA!
Ultra-violeta: Este método não é eficaz, portanto não deve ser utilizado.

Relacão de materiais utilizados nos salões
)

de beleza e métodos de processamento
Instrumento
Alicate de unha e cutícula
Bandeja ou caixa de metal
Cureta espátula de metal
Espátula de plástico
Navalha de lâmina fixa
Palitos, lixas e lâminas móveis
Pentes, escovas
Tesourade corte de cabelo
Tesourade unha
Toalhas

Método
Esterilização
Esterilização
Esterilização
Desinfecção
Esterilização
Descartáveis
Desinfecção
Desinfecção
Esterilização
Desinfecção

~~ ..~~~~~~-

Equipamento
Estufa ou autoclave
Estufa ou autoclave
Estufa ou autoclave
Álcool 7rJYo fricção por 10 sego
Estufa ou autoclave

Álcool 7rJYo fricção por 10 sego
Álcool 7rJYo fricção por 10 sego
Estufa ou autoclave
Hipoclorito de sódio 1%por 30 mino



Limpeza e higienização geral
Os pisos, paredes, balcões,
mesas, cadeiras e outros
utensílios devem estar lim-
pos e isentos de pó, restos
de cabelos e produtos, de-
vendo ser limpos várias ve-
zes ao dia, conforme a ne-
cessidade. Os moveis de uso

dos clientes, como mesas,
assentos e pias para lavagem
dos cabelos, devem ser hi-
gienizados com álcool a 70%
ou hipoclorito de sódio a 1%
(peça ao seu fornecedor).
A limpeza e a organização
geral das instalações, bem

como o asseio dos profis-
sionais é fundamental. Os
pisos e paredes devem ser
laváveis, o ambiente areja-
do, claro e agradável. Nunca
a aparência, a vaidade e a
busca pela beleza estiveram
tão em alta.

Cuidados que devem ser observados nos salões de beleza:
Nos últimos anos verificou-
se um aumento expressivo
de salões de beleza, ser-
viços de estética e congê-
neres. A cada dia chegam
novos produtos, técnicas e
procedimentos com o obje-
tivo de trazer mais beleza às
pessoas. Embora muitos não
saibam, a maioria dos pro-
cedimentos realizados nessa
área oferecem riscos.
Os profissionais devem lavar
as mãos sempre antes e após
lidar com cada cliente. Para
tanto, o local para lavagem
das mãos deve possuir sa-

bonete líquido, toalha de
papel e lixeira com tampa
acionada por pedal.
O local destinado à depila-
ção, massagem, limpeza de
pele e outros deve oferecer
privacidade ao cliente.
É bom lembrar que a cutícu-
la é uma proteção para sua
unha, o ideal é não tirá-ta.

Estimule sua cliente a
trazer seu kit de manicure.
Seja criativo: crie o clube do
alicate: É prático, pois sua
cliente poderá guardá-to em
seu salão.

Observação importante:
Vacinação dos profissionais.
Todos os profissionais de be-
leza devem ser vacinados
contra Hepatite B, Tétano,
Rubéola, Caxumba e Sarampo
(essas três ultimas em uma
única vacina: tríplice viral).

,......
Procure o centro de saúde
mais próximo de sua resi-
dência ou local de trabalho. e.c:
Para salões de beleza que ~
realizam "maquiagem defi- áf
nitiva" aplica-se a mesma ~
legislação de estúdios de ta- ~
tu agem e piercing. ~



Prcfeuura Murucspal
de Paulínra

Vigilancia em
aúde

Vigilância Sanitária
Rua Salvador Lombardi, 56/66

Nova Paulínia - Paulínia SP I CEP 13140-000
193874.9131 3833.2512 I 3833.4876 I FAX19 3833.4844

visa@paulinia.sp.gov.br

Vigilância Epidemiológica I Rua dos Estados, 1000
Vila Bressani - Paulínia SP I CEP13140-000

193874.92663844.7854 I 3844.4784
ve@paulinia.sp.gov.br

Zoonoses I Rua dos Estados, 1000
Vila Bressani - Paulínia SP I CEP 13140-000

193833.2299
zoonoses@paulinia.sp.gov. br

Saúde Ambiental I Rua Alexandre Cazelatto, 210
Betel - Paulínia SP I CEP 13140-000

193888.2193
saudeambiental@paulinia.sp.gov.br


