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I. Introdução 

O risco de transmissão de agentes infeciosos em estabelecimentos de cabeleireiro e estética 

constitui uma realidade, não existindo em Portugal diplomas legais, normas ou orientações 

para os requisitos de boas práticas específicas para este tipo de atividade. 

O risco mais preocupante em estabelecimentos desta natureza, e nomeadamente nos de 

estética, é a probabilidade de se contraírem doenças e infeções por vírus como os da hepatite 

B e C, para além de micoses e acidentes com utensílios corto perfurantes contaminados 

(alicates de unhas, navalhas, lâminas de barbear, tesouras de corte de cabelo, entre outros) 

decorrentes de más práticas ou mesmo ausência de procedimentos de limpeza, desinfeção e 

esterilização. 

Com o presente projeto pretendeu-se avaliar as condições higiénicas dos utensílios corto 

perfurantes usados em estabelecimentos de estética e, caso os estabelecimentos dispusessem 

também de serviço de cabeleireiro, avaliar as condições higiénicas das tesouras de corte de 

cabelo. 

A metodologia adotada consistiu na avaliação integral dos estabelecimentos, através da 

aplicação de uma lista de verificação para caraterização das condições estruturais e funcionais, 

e a realização de zaragatoas a utensílios. 

Os resultados obtidos sugerem que na maioria dos estabelecimentos existe a perceção do 

risco por parte dos profissionais para a problemática da transmissão de infeções através de 

utensílios corto perfurantes, havendo preocupações na limpeza e desinfeção de utensílios, 

pese embora a metodologia nem sempre seja a mais correta, a avaliar pelos resultados obtidos 

nas zaragatoas. Quanto à esterilização de utensílios, a utilização de métodos que podem não 

ser eficazes tendo em conta as especificidades do vírus da Hepatite B, são adotados por 

desconhecimento dos próprios profissionais e fornecedores dos equipamentos.  

PROCENTOS DE LIEZA E ESTERILIZAÇÃO DOS ARTIGOS 
II. Objetivo Geral 

Avaliar primordialmente as condições higiénicas de utensílios corto perfurantes utilizados em 

estabelecimentos de estética e, se possível, tesouras de corte utilizadas em cabeleireiro, 

prontos a ser utilizados. 

III. Objetivos Específicos 

III.1. Quantificar a contaminação microbiológica de utensílios corto perfurantes utilizados em 

estabelecimentos de estética, prontos a ser utilizados.  
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III.2. Quantificar a contaminação microbiológica de tesouras de corte em estabelecimentos de 

cabeleireiro, prontas a ser utilizadas, caso os estabelecimentos incluídos no projeto disponham 

igualmente daquele serviço. 

IV. Metodologia 

IV.1. Seleção da amostra 

 85.7 % dos estabelecimentos incluídos no projeto foram escolhidos no momento, no 

terreno, salvaguardando-se apenas a pretensão de abranger as freguesias do Bonfim, 

Campanhã e Paranhos, e que os estabelecimentos oferecessem, no mínimo, o serviço 

de estética, de modo a cumprir com o objetivo geral do projeto. 

 

 Os restantes 14.3 % dos estabelecimentos incluídos, que correspondem a dois, 

trataram-se de reclamações de insalubridade que deram entrada na Unidade de Saúde 

Pública (USP) no período de vigência do projeto.  

IV.2. Horizonte temporal 

O presente projeto decorreu de Outubro a Dezembro de 2015. Uma vez que a componente 

prática do trabalho incluía a realização de zaragatoas, todas as deslocações ocorreram às 

quartas-feiras, para que as mesmas pudessem ser entregues no Departamento de Saúde 

Pública da ARSN e conduzidas ao Laboratório Regional de Saúde Pública de Braga, onde os 

ensaios laboratoriais foram realizados.  

IV.3. Trabalho de Campo 

As deslocações aos estabelecimentos foram sempre efetuadas por duas Técnicas de Saúde 

Ambiental, tendo a gestora do projeto sido o elemento fixo.  

Em cada estabelecimento o trabalho processou-se em duas fases sequenciais: 

IV.3.1. Vistoria com avaliação das condições estruturais e funcionais do estabelecimento, com 

preenchimento de uma lista de verificação elaborada pela USP, denominada “Avaliação das 

Condições Higio-Sanitárias, de Instalação e de Funcionamento de cabeleireiros e/ou centros de 

estética”, organizada por capítulos: avaliação da estrutura física do estabelecimento; 

condições higio-sanitárias; zona de armazenagem/arrumos; prevenção de incêndios e 

proteção contra o fogo; instalações sanitárias; vestiários; primeiros socorros; procedimentos 

gerais para depilação e estética/manicure e pedicure; procedimentos gerais para o serviço de 

cabeleireiro; limpeza, desinfeção e esterilização de material e resíduos. 

IV.3.2. Realização de zaragatoas a utensílios corto perfurantes - três em cada estabelecimento. 

Foi concedida prioridade aos utensílios de estética, dada a sua elevada variabilidade em 

termos de oferta, em detrimento das tesouras de corte do serviço de cabeleireiro, que de 

resto foi o único utensílio corto perfurante selecionado em estabelecimentos daquela 

natureza. 
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Previamente à seleção dos utensílios a amostrar foi solicitado ao representante do 

estabelecimento presente que indicasse quais os que já estavam prontos a ser utilizados num 

possível cliente. Posteriormente, em função do material apresentado, procurou-se fazer duas 

zaragatoas em utensílios de estética e uma em tesouras de corte. Quando se verificou existir 

apenas uma tesoura em uso, optou-se por não realizar zaragatoa naquela uma vez que não 

havia sido alvo de limpeza e desinfeção após a sua utilização, o que não prosseguiria o objetivo 

visado “(…) utensílios prontos a utilizar”. Neste caso, a terceira zaragatoa recaiu também em 

utensílios de estética. 

Tendo por premissa o alcance do projeto – possibilidade de infeções através da contaminação 

cruzada de utensílios contaminados – a zona dos utensílios amostrada coincidiu com a 

superfície corto perfurante – com potencial de contaminação com secreções orgânicas. 

Em função da área descrita no parágrafo anterior - na maior parte das vezes de muito reduzida 

dimensão, optou-se por em cada zaragatoa abranger mais do que um utensílio. Assim, quando 

de maior dimensão a área corto perfurante a amostrar, a zaragatoa foi feita num único 

utensílio, de outra forma, a mesma zaragatoa serviu no máximo três utensílios.  

Procurou-se privilegiar que os conjuntos de utensílios fossem todos da mesma natureza (por 

exemplo, alicates com alicates; afastadores de cutículas com afastador de cutículas), o que 

nem sempre se afigurou possível, tendo em conta que alguns estabelecimentos não 

dispunham de utensílios da mesma natureza em número suficiente. Deste constrangimento 

resultaram zaragatoas constituídas por utensílios de estética de naturezas diferentes e mesmo 

combinações de utensílios de estética com tesouras de corte dedicadas ao serviço de 

cabeleireiro. 

Para avaliação das condições higiénicas dos utensílios, os parâmetros microbiológicos 

selecionados foram os germes a 30º/72h; coliformes totais, coliformes fecais e E. coli. 

Por apenas uma vez ter sido obtida contaminação por parâmetro microbiológico coliformes 

totais, optou-se por não o incluir na apresentação dos resultados.  

O critério para classificar um resultado como conforme foi determinado internamente pela 

USP; considerando a necessidade de esterilização dos utensílios corto perfurantes, um 

resultado conforme seria germes a 30º/72h < 1 UFC.  

Posteriormente ao trabalho de campo, os responsáveis dos estabelecimentos foram 

notificados para correção das não conformidades identificadas em ato de vistoria, ao abrigo do 

Código do Procedimento Administrativo, e informados dos resultados das zaragatoas. 

Para avaliar as boas práticas associadas à limpeza e desinfeção de utensílios, quer os dedicados 

à estética quer as tesouras de corte, foram tidas em conta as seguintes premissas para o 

processo, as quais foram questionadas através de entrevista ao responsável do 

estabelecimento presente: 

A. Fricção dos utensílios em detergente, seguido de enxaguamento e secagem com toalhete de 
uso único. 

B. Procedimento de Limpeza e Desinfeção a adotar após cada cliente. 
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Para avaliar as boas práticas associadas à Esterilização de utensílios, quer os dedicados à 

estética quer as tesouras de corte, consideraram-se os seguintes requisitos, os quais foram 

questionadas através de entrevista ao responsável do estabelecimento presente: 

A. Procedimento obrigatório para material não descartável com potencial de contaminação com 
secreções orgânicas, e possibilidade de infeções através de disseminação cruzada entre 
clientes. Os usados em procedimentos invasivos, com penetração na pele, mucosas 
adjacentes, tecidos sub epiteliais, sistema vascular e pele não íntegra. 

B. Considerados como métodos válidos:  
              B.1. Utilização de autoclave 
              B.2. Submersão em álcool etílico a 70%, durante 30 minutos, em recipiente fechado 

 

Ao abrigo do requisito A foram considerados todos os utensílios corto perfurantes com 

possibilidade de reutilização após Limpeza, Desinfeção e Esterilização, tendo-se por tal 

excluído: 

 Limas de unhas de cartão (só podem ser reutilizadas no mesmo cliente); 

 Paus de laranjeira; 

 Lâminas; 

 Espátulas. 
 

Ao abrigo do requisito B não foram considerados como método válido os equipamentos 

SterilTouch; Maletti; e câmara Ultra Violeta, pelos seguintes motivos: 

 

 Os equipamentos SterilTouch; Maletti e Steribel Ramason, de acordo com as 

indicações dos fabricantes, são esterilizadores que atingem 260ºC e requerem um 

tempo de contato máximo entre 20 a 30 segundos; 

 A câmara Ultra Violeta é um equipamento de apenas desinfeção. 

  

Tendo em conta os requisitos necessários para eliminação do vírus mais resistente, o da 

Hepatite B, a esterilização a seco exige temperatura de 160ºC durante uma hora; embora a 

temperatura requerida seja mais baixa do que a conferida pelos equipamentos descritos, os 

equipamentos não permitem um tempo de contato contínuo superior a 10 minutos.  

 

Para avaliar as boas práticas associadas ao Acondicionamento dos utensílios, quer dos 

dedicados à estética quer as tesouras de corte, foram tidas em conta as seguintes premissas 

para o processo, as quais foram observadas localmente: 

A. Instrumentos sujos acondicionados em recipientes fechados, limpos e secos. 
B. Material pronto a utilizar em local/armário/caixa fechada e limpa de forma a não ser 

confundido com material ainda não pronto. 

 

O não cumprimento de pelo menos umas das premissas determinou o resultado como uma 

não conformidade. A avaliação da premissa B. recaiu apenas sobre os utensílios que eram alvo, 

no mínimo, de Limpeza e Desinfeção, momento a partir do qual é aplicável a premissa 

enunciada. 
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V. Resultados 

V.1. Caraterização da amostra 

No decurso do projeto foram avaliados 14 estabelecimentos, dos quais apenas um não 

dispunha de serviço de cabeleireiro cumulativamente com o serviço de estética (cf. Tabela 1).  

50% dos estabelecimentos localizaram-se na freguesia do Bonfim (cf. Tabela 1). 

Tabela 1: distribuição dos estabelecimentos incluídos no projeto, por freguesia e tipo de 

serviços prestados 

Freguesia 
Estabelecimentos 

 de Estética 
N (%) 

Estabelecimento de Estética com 
serviço de Cabeleireiro 

N (%) 

Total 
N (%) 

Bonfim 1 (7.14) 6 (42.9) 7 (50) 

Campanhã 0 3 (21.4) 3 (21.4) 

Paranhos 0 4 (28.6) 4 (28.6) 

Total 1 (7.14) 13 (92.9) 14 (100) 

 

V.2. Zaragatoas 

Em cada estabelecimento foram realizadas 3 zaragatoas a utensílios, num total de 42. Os 

utensílios e conjunto de utensílios amostrados são os evidenciados na Tabela 2. 

Tabela 2: distribuição da amostragem por tipo de utensílios/conjunto de utensílios 

Utensílios / Conjunto de Utensílios 
Frequência de amostragem 

N (%) 

 
Utensílios De Estética 

 

Alicates de unhas  14 (33.3) 
Pinças 4 (9.5) 
Raspador de pés 1 (2.4) 
Afastador de cutículas 2 (4.8) 
Limas de unhas de cartão 2 (4.8) 
2 Limas de unhas acrílicas  1 (2.4) 
Alicate de unhas + afastador de cutículas 2 (4.8) 
Pinça + afastador de cutículas 3 (7.1) 
Tesoura de unhas 1 (2.4) 
Afastador de cutículas + removedor de cutículas 1 (2.4) 
Corta unhas  + afastador de cutículas 1 (2.4) 
  
Utensílios De Cabeleireiro  

Tesouras de corte 8 (19.0) 
 
Utensílios de Estética e Utensílios de cabeleireiro (Conjuntos Combinados) 

Pinça + tesoura de corte 1 (2.4) 
Afastador de cutículas + tesoura de corte 1 (2.4) 

Total 42 (100.0) 
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Da análise da Tabela 2, verifica-se que os utensílios de estética mais frequentemente 

amostrados foram os alicates de unhas; nos cabeleireiros, os únicos utensílios amostrados 

foram as tesouras de corte. 

Salienta-se que apesar das limas de unhas de cartão deverem ser de uso único ou exclusivas de 

cada cliente, as mesmas foram amostradas duas vezes com o objetivo de verificar a sua 

contaminação. 

V.3. Limpeza e Desinfeção de Utensílios 

Relembra-se nesta fase as premissas que foram tidas em conta para avaliar as boas práticas 

associadas à limpeza e desinfeção de utensílios, conforme o já descrito no capítulo da 

Metodologia: 

A. Fricção dos utensílios em detergente, seguido de enxaguamento e secagem com toalhete de 
uso único. 

B. Procedimento de Limpeza e Desinfeção a adotar após cada cliente. 

 

Premissa A: Fricção dos utensílios em detergente, seguido de enxaguamento e secagem com 
toalhete de uso único. 
 

Em mais de metade dos estabelecimentos, quer as tesouras de corte quer os utensílios de 

estética são alvo de limpeza e desinfeção. Com exceção de um estabelecimento, os que 

adotam a prática de limpeza e desinfeção para utensílios de estética fá-lo igualmente para as 

tesouras de corte (cf. Tabela 3).  

 

Tabela 3: proporção de estabelecimentos com boas práticas na Limpeza e Desinfeção de 

utensílios 

 Boas Práticas na Limpeza e 
Desinfeção de Utensílios  Total 

N (%) Sim 
N (%) 

Não 
N (%) 

Tesouras de Corte 9 (69.2) 4 (30.8)  13 (100) (1) 
Utensílios de Estética 11 (78.6) 3 (21.4) 14 (100) 

(1) Dos 14 estabelecimentos avaliados, um só tinha serviço de estética. Os resultados 

reportam-se a estabelecimentos e não às tesouras amostradas (informação apurada 

junto dos responsáveis dos estabelecimentos) 

Premissa B: Procedimento de Limpeza e Desinfeção a adotar após cada cliente. 

 

Quando avaliada a frequência com que são limpos e desinfetados os utensílios de estética e 

tesouras de corte, verificaram-se diferenças nos procedimentos adotados consoante o tipo de 

utensílios em causa (cf. Tabela 4). 

As tesouras de corte, na totalidade dos estabelecimentos, só são limpas e desinfetados no final 

do dia; já a maioria dos utensílios de estética são alvo de limpeza e desinfeção após cada 

cliente (cf. Tabela 4). 
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Tabela 4: proporção de estabelecimentos que procede à Limpeza e Desinfeção de utensílios, 

após cada cliente 

 Limpeza e Desinfeção Após cada 
Cliente Total 

N(%) Sim 
N (%) 

Não 
N (%) 

Tesouras de Corte 0 (0) 13 (100)  13 (100) (1) 
Utensílios de Estética 10 (71.4) 4 (28.6) 14 (100) 

(2) Dos 14 estabelecimentos avaliados, um só tinha serviço de estética 

V.4. Esterilização de Utensílios 

Relembra-se nesta fase as premissas que foram tidas em conta para avaliar as boas práticas 

associadas à esterilização de utensílios, conforme o já descrito no capítulo da Metodologia: 

A. Procedimento obrigatório para material não descartável com potencial de contaminação com 
secreções orgânicas, e possibilidade de infeções através de disseminação cruzada entre 
clientes. Os usados em procedimentos invasivos, com penetração na pele, mucosas 
adjacentes, tecidos sub epiteliais, sistema vascular e pele não íntegra. 

B. Considerados como métodos válidos:  
              B.1. Utilização de autoclave 
              B.2. Submersão em álcool etílico a 70%, durante 30 minutos, em recipiente fechado 

 

Premissa A: Procedimento obrigatório para material não descartável com potencial de 

contaminação com secreções orgânicas e possibilidade de infeções através de disseminação 

cruzada entre clientes. Os usados em procedimentos invasivos, com penetração na pele, 

mucosas adjacentes, tecidos sub epiteliais, sistema vascular e pele não íntegra. 

 

Apesar de deverem ser de uso único, verificou-se que a taxa de reutilização de paus de 

laranjeira e espátulas de cera foi de 100%. Em 93% dos estabelecimentos as limas de unhas de 

cartão eram reutilizadas em diferentes clientes, tendo-se ainda constatado, num 

estabelecimento, a reutilização de lâminas.   

 

Premissa B: Considerados como métodos válidos: B.1. Utilização de autoclave; B.2. Submersão 

em álcool etílico a 70%, durante 30 minutos, em recipiente fechado. 

O estudo realizado para avaliar as boas práticas associadas à Esterilização de utensílios, 

encontram-se sumariados na Tabela 5. 

Tabela 5: proporção de estabelecimentos com boas práticas na Esterilização de utensílios 

 Esterilização de Utensílios 
Total 
N (%) 

Sim 
N (%) 

Não 
N (%) 

Tesouras de Corte 0 (0) 13 (100)  13 (100) (1) 
Utensílios de Estética 3 (21.4)  11 (78.6) 14 (100) 

(1) Dos 14 estabelecimentos avaliados, um só tinha serviço de estética 

Elevada percentagem de estabelecimentos não procede à esterilização dos utensílios de 

estética através de métodos válidos. De salientar, que mais de metade dos estabelecimentos 
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cuja avaliação culminou em não conformidade consideravam o processo de que dispunham - 

SterilTouch; Maletti e câmara Ultra Violeta -, como processos eficazes de esterilização (o 

estudo da distribuição da contaminação em utensílios com processamento por aqueles 

equipamentos encontra-se na Tabela 12).  

 

No que concerne às tesouras de corte, a Tabela 5 documenta que nenhum estabelecimento 

procede à sua esterilização contudo, salienta-se que apesar deste resultado, três 

estabelecimentos reconheceram a necessidade de submeter as tesouras de corte ao processo 

de esterilização, tendo optado pelos equipamentos Steril Touch ou UV+Maletti, assumindo-os 

como processos eficazes de esterilização. 

Dos estabelecimentos que procedem à esterilização de utensílios de estética, dois recorrem ao 

álcool a 70% e outro ao autoclave. Previamente à Esterilização, estes estabelecimentos fazem 

a Limpeza e Desinfeção dos utensílios. 

 

V.5. Acondicionamento de Utensílios 

Relembra-se nesta fase as premissas que foram tidas em conta para avaliar as boas práticas 

associadas ao acondicionamento de utensílios, conforme o já descrito no capítulo da 

Metodologia: 

A. Instrumentos sujos acondicionados em recipientes fechados, limpos e secos. 
B. Material pronto a utilizar em local/armário/caixa fechada e limpa de forma a não ser 

confundido com material ainda não pronto. 

 

Verificou-se, em mais de 50% das situações, que nem os utensílios de estética nem as tesouras 

de corte se encontravam devidamente acondicionadas nem antes, nem depois do processo de 

Limpeza e Desinfeção (cf. Tabela 6). 

 

Tabela 6: proporção de estabelecimentos com boas práticas no Acondicionamento de 

utensílios, após a Limpeza e Desinfeção 

 Acondicionamento Adequado de 
Utensílios Total 

N (%) Sim 
N (%) 

Não 
N (%) 

Tesouras de Corte 2 (22.2) 7 (77.8)  9 (100) (1) 
Utensílios de Estética 5 (45.5) 6 (54.5) 11 (100) (1) 

(1) Corresponde aos estabelecimentos com boas práticas na Limpeza e Desinfeção de 

utensílios 

V.6. Contaminação microbiológica de utensílios  

V.6.1. Limas de Cartão 

Para estudar a relação entre a contaminação encontrada nas limas de cartão e os processos de 

Limpeza, Desinfeção e Esterilização havidos – meramente para efeito descritivo, dado que 

mais uma vez se salienta que estes utensílios só podem ser reutilizados no mesmo cliente -, 



10 
 

verificou-se que independentemente dos procedimentos de Limpeza e Desinfeção, a 

contaminação revelou-se sempre elevada - ≥100 UFC germes (cf. Tabela 7).  

Tabela 7: distribuição dos resultados de acordo com os procedimentos de Limpeza e 

Desinfeção, e Esterilização em limas de cartão amostradas 

Contaminação 
microbiológica 

(germes a 30ºC/72 H) 

Limas de cartão 

Total 
N (%) 

Sem limpeza e 
Desinfeção, Sem 

esterilização  
N (%) 

Só 
Limpeza e 
Desinfeção 

N (%) 

Limpeza e 
Desinfeção + 
Esterilização 

N (%) 

UFC ≤ 1 0 0 0 0 

1<UFC ≤50 0 0 0 0 

50<UFC<100 0 0 0 0 

≥100 UFC 1 (50.0) 1 (50.0) 0 2 (100) 

 

V.6.2. Tesouras de Corte 

Para estudar a relação entre a contaminação encontrada nas tesouras de corte e os processos 

de Limpeza, Desinfeção e Esterilização havidos, selecionaram-se apenas os resultados 

concernentes às zaragatoas efetuadas em tesouras de corte per se (não foram portanto 

incluídos os resultados em que as tesouras de corte agrupavam com outros utensílios que não 

só tesouras de corte). Assim, foram apenas incluídos oito resultados (cf. Tabela 8).  

O resultado conforme – contaminação por germes ≤1 UFC foi - encontrado apenas uma vez, 

numa tesoura de corte não sujeita nem a limpeza, nem desinfeção e nem esterilização (cf. 

Tabela 8). 

Os resultados mais frequentes foram encontrados no intervalo de contaminação 1<UFC 

germes ≤50; neste intervalo, mais de 60 % dos utensílios só eram alvo de processo de limpeza 

e desinfeção (cf. Tabela 8). Não foi obtido nenhum resultado com contaminação elevada           

( ≥100 UFC germes). 

Tabela 8: distribuição dos resultados de acordo com os procedimentos de Limpeza e 

Desinfeção, e Esterilização em tesouras de corte amostrada 

Contaminação 
microbiológica 

(germes a 30ºC/72 H) 

Tesouras de corte 

Total 
N (%) 

Sem limpeza e 
Desinfeção, Sem 

esterilização  
N (%) 

Só 
Limpeza e 
Desinfeção 

N (%) 

Limpeza e 
Desinfeção + 
Esterilização 

N (%) 

UFC ≤ 1 1 (12.5) 0 0 1 (12.5) 

1<UFC ≤50 1 (12.5) 5 (62.5) 0 6 (75.0) 

50<UFC<100 0 1 (12.5) 0 1 (12.5) 

≥100 UFC 0 0 0 0 

Total 2 (25) 6 (75) 0 8 (100) 
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V.6.3. Utensílios de Estética 

Para o mesmo estudo, mas desta feita para os utensílios de estética, foram excluídos os 

resultados concernentes às limas de unhas de cartão e aqueles em que os utensílios de 

estética agrupavam com tesouras de corte, pelo que, foram trabalhados trinta resultados.  

A percentagem mais elevada de resultados – 40% - foi encontrada no intervalo 

correspondente à contaminação mais elevada (≥100 UFC germes). Daquela percentagem, a 

maioria (30.0%) era constituída por utensílios que haviam sido alvo de limpeza e desinfeção. 

Os utensílios limpos, desinfetados e esterilizados (16.7%)  obtiveram contaminação ≤50 UFC 

germes (cf. Tabela 9).   

 

Tabela 9: distribuição dos resultados de acordo com os procedimentos de Limpeza e 

Desinfeção, e Esterilização em utensílios de estética amostrados 

Contaminação 
microbiológica 

(germes a 30ºC/72 H) 

Utensílios de Estética 

Total 
Sem limpeza e 

Desinfeção, Sem 
esterilização  

N (%) 

Só 
Limpeza e 
Desinfeção 

N (%) 

Limpeza e 
Desinfeção + 
Esterilização 

N (%) 

UFC ≤ 1 0 2 (6.67) 1 (3.33) 3 (10) 

1<UFC ≤50 2 (6.67) 5 (16.7) 4 (13.3) 11 (36.7) 

50<UFC<100 2 (6.67) 2 (6.67) 0 4 (13.3) 

≥100 UFC 3 (10.0) 9 (30.0) 0 12 (40) 

Total 7 (23.3) 18 (60) 5 (16.7) 30 (100) 

 

Atentando nos 12 resultados cuja contaminação verificada foi  ≥100 UFC germes, verifica-se 

que o utensílio mais frequente foi o alicate de unhas (cf. Tabela 10). Estes alicates de unhas 

com contaminação ≥100 UFC germes constituem 35.7% de todos os alicates de unhas 

amostrados (cf. Tabela 11).  

Todos os afastadores de cutículas amostrados, embora tendo per se sido apenas dois, 

revelaram contaminação ≥100 UFC germes. Os conjuntos de utensílios que incluíram 

afastadores de cutículas, em quase 70% dos casos obtiveram contaminação ≥100 UFC germes 

(cf. Tabela 11). 

Tabela 10: proporção de utensílios de estética com contaminação ≥100 UFC germes  

Utensílios de Estética 

Sem limpeza e 
Desinfeção, Sem 

esterilização  
N (%) 

Só 
Limpeza e 
Desinfeção 

N (%) 

Limpeza e 
Desinfeção + 
Esterilização 

N (%) 

 
Total 
N (%) 

Alicates 1 (8.3) 4 (33.4) 0 5 (41.7) 
Afastador cutículas 0 2 (16.7) 0 2 (16.7) 
Pinças 1 (8.3) 1 (8.3) 0 2 (16.7) 
Afastador cutículas + 
pinças 

0 2 (16.7) 0 2 (16.7) 

Raspador pés 1 (8.3) 0 0 1 (8.3) 

Total 3  9 0 12 (100.0) 
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Tabela 11: razão entre utensílios com contaminação ≥100 UFC germes e frequência de 

amostragem de utensílios dessa natureza 

Utensílios de Estética 

 
Utensílios com contaminação 
≥100 UFC germes /Frequência 

de amostragem 
 (%) 

 

Alicates 5 / 14 (35.7) 
Afastador cutículas 2 / 2 (100.0) 
Pinças 2 / 4 (50.0) 
Afastador cutículas + 
pinças 

2 / 3 (66.7) 

Raspador pés 1 / 1 (100) 

 

V.6.4. Utensílios de Estética com processamento por Steril Touch ou Maletti + UV 

A título meramente descritivo, uma vez que pelos motivos explanados no capítulo da 

Metodologia não foram considerados como válidos os métodos conferidos pelos 

equipamentos Steril Touch e Maletti + UV, verifica-se que 31.2 % dos estabelecimentos que 

recorrem a este tipo de equipamentos, optam por imediatamente colocar os utensílios no seu 

interior, transpondo a etapa da limpeza e desinfeção.  

34.9 % dos utensílios apresentaram contaminação ≥ 100 UFC germes.  

 

Tabela 12: distribuição dos resultados de acordo com os procedimentos de Limpeza e 

Desinfeção, e Esterilização em utensílios de estética amostrados, após submissão a Steril 

Touch ou Maletti + UV 

 

Contaminação 
microbiológica 

(germes a 30ºC/72 H) 

Utensílios de Estética 

Total 
Sem limpeza e 

Desinfeção, Sem 
esterilização  

N (%) 

Só 
Limpeza e 
Desinfeção 

N (%) 

Limpeza e 
Desinfeção + Steril 
Touch ou Maletti + 

UV 
N (%) 

Só  
Steril Touch ou 

Maletti + UV 
N (%) 

UFC ≤ 1 0 0 0 0 0 

1<UFC ≤50 0 0 4 (36.4) 1 (20.0) 5 (31.3) 

50<UFC<100 0 0 1 (9.1) 2 (40.0) 3 (18.7) 

≥100 UFC 0 0 6  (54.5) 2 (40.0) 8 (50.0) 

Total 0 0 11 (68.8) 5 (31.2) 16 (100) 
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VI. Conclusão, Discussão e Sugestões 

As principais ilações a retirar do presente projeto são: 

Metodologia 

Tendo por premissa o alcance do projeto – possibilidade de infeções através da contaminação 

cruzada de utensílios contaminados – a zona dos utensílios amostrada coincidiu com a 

superfície corto perfurante – com potencial de contaminação com secreções orgânicas. Em 

função desta área - na maior parte das vezes de muito reduzida dimensão -, optou-se por em 

cada zaragatoa abranger mais do que um utensílio. A decisão adotada não contrariou os 

pressupostos do objetivo geral, ou seja, a pretensão de avaliar as condições higiénicas dos 

utensílios prontos a utilizar em geral, e não de um utensílio em particular, mesmo que o 

resultado final representasse um efeito cumulativo da contaminação de vários utensílios. 

Contudo, reconhece-se que de forma a apurar de forma objetiva quais os utensílios de estética 

com maior risco, seria vantajoso não só aumentar a amostra por tipo de utensílio, como 

também fazer zaragatoas individuais, e deste modo procurar caraterizar o estado higiénico de 

cada utensílio. 

Nas zaragatoas procurou-se sempre privilegiar que os conjuntos de utensílios fossem todos da 

mesma natureza (por exemplo, alicates com alicates; afastadores de cutículas com afastador 

de cutículas), o que nem sempre se afigurou possível, tendo em conta que alguns 

estabelecimentos não dispunham de utensílios da mesma natureza em número suficiente. 

Deste constrangimento resultaram zaragatoas constituídas por utensílios de estética de 

naturezas diferentes e mesmo combinações de utensílios de estética com tesouras de corte 

dedicadas ao serviço de cabeleireiro; esta última situação determinou que alguns dados não 

pudessem ser trabalhados uma vez que os resultados foram sempre apresentados com 

distinção entre tesouras de corte e utensílios de estética. 

A avaliação das boas práticas associadas à limpeza, desinfeção e esterilização de utensílios foi 

baseada na informação obtida através de entrevista ao responsável do estabelecimento pelo 

que, não foi possível eliminar o possível viés introduzido. Idealmente a informação deveria ser 

sustentada com a observação em tempo real da implementação dos processos. 

Limpeza e Desinfeção de Utensílios 

Os resultados obtidos sugerem que quer os utensílios de estética, quer as tesouras de corte 

são percecionados como de risco para contaminações, sendo em mais de metade dos 

estabelecimentos apontados como alvo do processo de Limpeza e Desinfeção contudo, 

enquanto mais de 70% dos utensílios de estética são alvo do processo no final de cada cliente, 

as tesouras de corte só são limpas e desinfetadas no final do dia. Constata-se existir a 

subestimação do risco associado às tesouras de corte, existindo já a ideia cristalizada que 

“cortar cabelo não suja as tesouras”. Aquando do diálogo estabelecido com as cabeleireiras, 

referiram as mesmas que não raras são as vezes em que se ferem nos braços, pelo que estes 

acidentes serviram de suporte à ação de sensibilização em contexto real. 
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Outra variável a ter em conta, é que as tesouras de corte por estabelecimento - por uma 

questão de custo e pela predileção da profissional por uma específica - são no máximo duas, o 

que leva também a que não existam tesouras em número suficiente que permitam a sua 

limpeza e desinfeção entre clientes.  

 

Esterilização de Utensílios 

Apesar de deverem ser de uso único, verificou-se que a taxa de reutilização de paus de 

laranjeira e espátulas de cera foi de 100%, percentagem seguida de bem perto pelas limas de 

unhas de cartão (reutilizadas em diferentes clientes).  

 

Quando questionadas acerca dos procedimentos, as profissionais de estética demonstraram 

não conhecer o risco associado à reutilização daqueles utensílios. Foram esclarecidas, no que 

concerne às espátulas de cera que, de cada vez que entram em contato com a pele e são 

reintroduzidas na cera, há transferência de células epiteliais e pelos para o seu interior, o que, 

num momento posterior em que seja reintroduzida nem que seja uma espátula nova, pode 

haver lugar a contaminação cruzada. Foi sugerido que uma mesma espátula fosse fracionada 

em partes para evitar desperdícios e obviar o risco de contaminações cruzadas. 

 

Quanto aos paus de laranjeira (utilizados para remover o excesso de verniz junto das cutículas) 

e às limas de cartão - pelo fato de poderem contatar com tecido subcutâneo (na sequência de 

pequenos ferimentos, incluindo produção de sangue) - constituem risco de transmissão de 

infeções pelo que, foi sugerido que os paus de laranjeira fossem sempre de uso único (até 

porque acumulam verniz e não são passíveis de higienização) e que as limas de cartão, devido 

também à dificuldade de limpeza conferida pela sua superfície rugosa, ou fossem de uso único 

ou fossem exclusivas de cada cliente (um dos estabelecimentos dispunha de saquetas 

individuais onde eram acondicionadas as limas, com o nome da cliente, o que foi considerada 

uma metodologia bastante correta). 

 

Quanto ao estabelecimento que reutilizava lâminas, apresentava de tal forma outras tantas 

más práticas, que foi notificado sem lugar a Audiência Prévia para correção de não 

conformidades, sob pena de poder ser suspensa a atividade de estética. 

 

Considera-se existir preocupação e perceção do risco por parte dos profissionais de estética na 

questão da esterilização dos utensílios, dispondo 42.9 % dos estabelecimentos de 

equipamentos cujos fornecedores atestaram a sua eficácia - SterilTouch; Maletti e câmara 

Ultra Violeta, e 21.4 % adotam métodos válidos (submersão em álcool a 70 % ou autoclave).  

 

Com exceção da câmara Ultra Violeta, que é um equipamento de apenas desinfeção (válido 

para pentes, escovas, rolos de cabelo,…), os demais são efetivamente equipamentos de 

esterilização. Contudo, não tendo autonomia de funcionamento em contínuo por mais de 10 

minutos, pode não eliminar o vírus da Hepatite B, motivo pelo qual não foram considerados 

métodos válidos. Os responsáveis dos estabelecimentos foram esclarecidos relativamente a 

esta temática, tendo-lhes sido sugerido o método de submersão dos utensílios em álcool a 70 

%, em recipiente fechado, durante 30 minutos, numa perspetiva de custo/benefício. A adoção 
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deste processo implica que os profissionais disponham de cada utensílio em número suficiente 

para evitar a sua reutilização sem prévia limpeza, desinfeção e esterilização entre clientes. 

 

No que concerne às tesouras de corte, apenas três estabelecimentos reconheceram a 

necessidade de as submeter ao processo de esterilização, tendo optado pelos equipamentos 

Steril Touch ou UV+Maletti, pelo que no capítulo dos resultados esta informação foi tratada 

como não conformidade. Tendo em conta que apenas em 69.2 % dos estabelecimentos as 

tesouras de corte são lavadas e desinfetadas, e apenas no final do dia, foi expetável um 

reconhecimento tão baixo da necessidade de esterilizá-las. Mais uma vez, foram os relatos de 

acidentes das profissionais de cabeleireiro associados a cortes, que serviu de suporte à 

sensibilização em contexto real. 

 

À semelhança do já enunciado em pontos anteriores, outra variável a ter em conta, é que as 

tesouras de corte por estabelecimento, por uma questão de custo e predileção por um 

utensílio específico, são normalmente duas no máximo, o que leva também a que não existem 

tesouras em número suficiente que permita a sua esterilização entre clientes. Outro 

constrangimento consiste na degradação do utensílio quando submerso frequentemente em 

álcool a 70 % por períodos de 30 minutos. 

 

Acondicionamento de Utensílios 

Foram apenas avaliadas as práticas de acondicionamento em utensílios já limpos e 

desinfetados, verificando-se em mais de 50% das situações, que nem os utensílios de estética 

nem as tesouras de corte se encontravam devidamente acondicionadas nem antes, nem 

depois do processo de Limpeza e Desinfeção, encontrando-se “sujos” misturados com 

“limpos”, exposição ao ar ou arrumação em gavetas em deficientes condições de higiene e 

com cabelos.  

As profissionais foram alertadas para o risco de recontaminação dos utensílios quando sujeitos 

a poeiras e cabelos, bem como a dúvida que se poderia instalar entre profissionais 

relativamente aos “utensílios para limpar / utensílios já limpos” tendo-lhes sido sugerida a 

aquisição de caixas para “limpos” e para “sujos”, quer para os utensílios de estética, quer para 

as tesouras de corte. Quanto aos demais utensílios de cabeleireiro que apenas requerem 

limpeza e desinfeção após cada cliente, como pentes, escovas, rolos, penteadores, depois de 

limpos e desinfetados poderiam permanecer nas gavetas ou estantes, desde que as mesmas se 

mantivessem higienizadas. 

  
Contaminação microbiológica de utensílios  

A título meramente descritivo, foram apresentados os resultados relativos à contaminação 

verificada nas limas de cartão - mais uma vez se salienta que estes utensílios só podem ser 

reutilizados no mesmo cliente -, tendo-se verificado que, independentemente dos 

procedimentos de Limpeza e Desinfeção havidos, a contaminação revelou-se sempre elevada - 

≥100 UFC germes, o que consubstancia a impossibilidade de limpeza daqueles utensílios a 

níveis aceitáveis e a necessidade de uso único ou reutilização na mesma cliente. 
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Os resultados mais frequentes para as tesouras de corte foram encontrados no intervalo de 

contaminação 1<UFC germes ≤50; neste intervalo, mais de 60 % dos utensílios só eram alvo de 

processo de limpeza e desinfeção. Não foi mesmo obtido nenhum resultado com 

contaminação elevada ( ≥100 UFC germes). Os resultados sugerem que as tesouras de corte 

sejam em geral um utensílio com baixa contaminação. Seria importante consolidar este 

resultado com mais zaragatoas em tesouras per se e com a evidência de que haviam sido 

mesmo alvo de limpeza e desinfeção. 

O estudo realizado para os utensílios de estética permitiu verificar níveis de contaminação 

mais elevados que para as tesouras de corte. Mesmo depois de limpos e desinfetados, 30.0% 

dos utensílios apresentou contaminação elevada (≥100 UFC germes), tendo sido o utensílio 

mais frequentemente encontrado neste intervalo o alicate de unhas. Todos os afastadores de 

cutículas amostrados, embora tendo per se sido apenas dois, revelaram também 

contaminação ≥100 UFC germes. Os conjuntos de utensílios que incluíram afastadores de 

cutículas, em quase 70% dos casos obtiveram também contaminação ≥100 UFC germes. Os 

resultados sugerem que os procedimentos de limpeza e desinfeção, e em última instância de 

esterilização, poderão não estar a ser realizado de forma adequada, sendo importante realçar 

que quer os alicates quer os afastadores de cutículas, são os utensílios de estética de maior 

risco, tendo em conta a sua estrutura física e a facilidade com que acumulam peles. No 

momento das zaragatoas a utensílios prontos a utilizar, foi percetível por vezes, nestes 

utensílios, perceber a presença de peles e alguma oxidação nos utensílios, o que poderá 

explicar os resultados encontrados.  

Já os utensílios esterilizados por métodos válidos (submersão em álcool a 70 % ou autoclave) 

depois de limpos e desinfetados obtiveram contaminação ≤50 UFC germes, o que 

consubstancia o caminho das boas práticas. Os resultados conformes, depois de limpos, 

desinfetados e esterilizados os utensílios, seria contaminação ≤ 1 UFC de germes; tal poderá 

não ter ocorrido devido ao acondicionamento posterior, que poderá ter comprometido um 

resultado inicial. Se se atentar nos resultados obtidos por esterilização por autoclave ou 

submersão em álcool a 70 % , mesmo esses obtiveram resultados compreendidos no intervalo 

1 ≤ UFC germes ≤ 35. Da observação no local, foi possível perceber que os utensílios a 

submeter a autoclavagem não eram colocados previamente em mangas seladas; a colocação 

em mangas ocorria posteriormente à autoclavagem, onde os utensílios eram colocados 

manualmente e as mangas permaneciam abertas, embora fossem depositadas em gavetas 

higienizadas. É possível que o ciclo de esterilização não seja completo, bem como é possível 

também que nas condições descritas ocorra contaminação cruzada depois do processo. As 

condições em que são mantidos os utensílios depois de lavados, desinfetados e esterilizados 

são pois de suma importância. 

A título meramente descritivo, uma vez que pelos motivos explanados no capítulo da 

Metodologia não foram considerados como válidos os métodos conferidos pelos 

equipamentos Steril Touch e Maletti + UV, verifica-se que 31.2 % dos estabelecimentos que 

recorrem a este tipo de equipamentos, optam por imediatamente colocar os utensílios no seu 

interior, transpondo a etapa da limpeza e desinfeção. Compreensivelmente, 40 % destes 

utensílios apresentaram contaminação elevada (≥100 UFC), uma vez que não removendo 

numa primeira fase as partículas sólidas através de fricção, o processo de esterilização pode 
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não ser eficaz, embora, e sublinha-se mais uma vez, este método não tenha sido considerado 

válido, atentando nas especificidades do vírus da Hepatite B. 

Comparando o nível de contaminação verificada após a esterilização de utensílios através de 

métodos válidos, e o processamento de utensílios através dos equipamentos Steril Touch ou 

Maletti + UV, verifica-se que a esterilização com recurso a métodos válidos apresenta no final 

menor contaminação do que o recurso aos equipamentos descritos (apesar da dimensão 

amostral ser diferente). 
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