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RESUMO
A água é indispensável e insubstituível para o desenvolvimento e sobrevivência da vida humana, porém de sera água
obtida na natureza não é potável, ou seja, pode conter microrganismos patógenos não sendo seguro para consumo
humano, utilização doméstica e industrial. Por este motivo, a mesma deve passar por processos de adequação visando
potabilidade. O mercado de estética está em ascensão, e numerosos tratamentos utilizam a água, como o vaporizador
de ozônio, que emprega a água como, fonte para gerar vapor, propiciando, desobstrução dos óstios, emoliência na
derme e expelir  toxinas pela sudorese. O objetivo dessa pesquisa é investigar a qualidade da água utilizada neste
equipamento, já que o jato de vapor entra em contato direto com pele e mucosa de pacientes. Este estudo é classificado
como aplicado,  de  caráter  experimental,  envolvendo  uso  de  técnicas  padronizadas  de  coleta,  e  análise  de  dados
quantitativos.  Foram  coletadas  quatro  amostras  de  água,  de  dois  locais  distintos  da  Clínica  de  Estética  da
UNICESUMAR, acondicionadas adequadamente e encaminhadas para o Laboratório de qualidade da água e controle de
poluição, no Departamento de Engenharia Civil da Universidade Estadual de Maringá. O resultado se mostrou negativo
para os parâmetros bacteriológicos aplicados, correspondendo aos padrões de potabilidade.

PALAVRAS-CHAVE: água; análise bacteriológica; vaporizador de ozônio.

1 INTRODUÇÃO

A água é uma fonte necessária e insubstituível  para promoção da saúde humana (WHO,
2010), é constituída por dois átomos de hidrogênio ligados a um de oxigênio, possui propriedades
como calor, massa, densidade e peso específicos, viscosidade dinâmica, pressão de vapor, tensão
superficial, condutividade térmica e capacidade de dissolução.

Suas  propriedades  físicas  são  descritas  a  partir  da:  temperatura,  cor,  turbidez,  sólidos
suspensos  e  contagem  de  partículas,  condutividade  elétrica  e  sabor  e  odor.  E  propriedades
químicas, a saber: o pH, a acidez, alcalinidade, a dureza, oxigênio dissolvido, salinidade e carbono
orgânico total (LIBÂNIO, 2010).

Apesar  de  imprescindível  à  sobrevivência,  porém a  água  encontrada  na  natureza  não  é
potável, ou seja, segura para consumo humano, esta deve passar por processos de adequação para
utilização doméstica e industrial (RICHTER, 2009). Bactérias, vírus, protozoários, helmintos e algas
são organismos que podem estar presentes na água e, quando introduzidos por via tópica ou oral
podem ser capazes de causar doenças (YAMAGUCHI et al., 2013), como a diarreia infecciosa, ou
mesmo qualquer outro agravo a saúde (HOWARD, 2002). Assim o controle da atividade biológica da
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água, com frequentes testes de qualidade microbiológica é necessário,  e a não conscientização
pode resultar em problemas relativos a saúde pública (CORRÊA, 2012; HOWARD, 2002).

Na  indústria  cosmética  e  farmacêutica,  embora  a  água  não  seja  considerada  como  um
reagente ou um solvente, a necessidade e a disponibilidade de água pura em pequena ou grande
quantidade é hoje um dos problemas mais agudos destas indústrias, uma vez que a água por elas
empregada deve ser bacteriologicamente pura, isenta de sais minerais e de matéria orgânica. Com o
intuito de oferecer água com qualidade, algumas técnicas foram realizadas pelo homem (CORRÊA,
2012).

Os padrões de qualidade para a água industrial dependem de como ela será aplicada. No caso
de indústrias alimentícias e farmacêuticas, por exemplo, a água deve ter um elevado grau de
pureza,  caso  venha  a  ser  parte  integrante  do  produto  final  ou  entre  em contato  com as
substâncias manipuladas em qualquer processo (MIERZWA; HESPANHOL, 2005).

O  setor  de  estética  desenvolve-se  a  cada  dia  no  Brasil,  pois  as  pessoas  estão
constantemente em busca do bem-estar físico e mental, dessa forma este mercado oferta inúmeros
tratamentos  para  promoção  da  qualidade  de  vida,  visando  atender  as  necessidades  de  cada
paciente. 

A água é frequentemente utilizada em tratamentos estéticos, seja em seu estado líquido ou
gasoso, e um dos equipamentos mais utilizados é o vaporizador, onde juntamente com o vapor há
formação e emissão do gás de ozônio. Este possui funções bactericida e bacteriostática (OLIVEIRA
et al.,  2008 e HERNANDEZ;  MECIER, 1999). Promove a eliminação de toxinas pela sudorese,
auxilia na hidratação, o vapor viabiliza a emoliência do tecido cutâneo, aumentando a dilatação dos
óstios presentes na epiderme.

Há uma escassez significativa no ramo de pesquisa sobre análise microbiológica da água
usada neste equipamento. Por este motivo, surgiu um grande interesse em investigar a qualidade da
água utilizada no aparelho, em razão que ela entra em contato direto com a pele e mucosas de
pacientes.  O  objetivo  desse  estudo  foi  averiguar  o  padrão  microbiológico  de  potabilidade  em
amostras de água, manipuladas no equipamento vapor de ozônio designado ao uso estético.

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Quanto à natureza, esta pesquisa é classificada como aplicada, por possuir objetivos que
geram  conhecimentos  para  aplicação  prática  e  dirigidos  a  solução  de  problemas  específicos,
envolvendo verdades e interesses locais (PEREIRA, 2010), caracterizada na área das Ciências da
Saúde. Terá caráter experimental, envolvendo o uso de técnicas padronizadas de coleta, análise de
dados e quantitativa, utilizando-se de procedimento técnico estudo de caso (IBID, 2010).

A  pesquisa  foi  realizada  na  Clínica  de  Estética  do  Centro  Universitário  de  Maringá
(UNICESUMAR), após a autorização da instituição de ensino, onde foram coletadas duas amostras
de água da torneira da sala na qual realiza-se os procedimentos estéticos, e duas amostras do
bebedouro localizado no hall da Clínica de Estética. 

As amostras foram coletadas pela pesquisadora equipada com luvas descartáveis, em que no
primeiro momento deixou a água correr durante dois minutos, logo após dispôs a água em Tubos
Falcons  estéreis  próximo  a  uma  chama,  no  dia  quinze  de  fevereiro  de  dois  mil  e  dezessete,
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acondicionadas em gelo e transportadas imediatamente até o Laboratório de Qualidade da Água e
Controle  da  Poluição  (Saneamento  Ambiental)  do  Departamento  de  Engenharia  Civil,  da
Universidade Estadual de Maringá. A metodologia usada para análise da água foi Standard Methods
for Examination of Water and Wastewater – (APHA-AWWA-WEF). Parâmetros bacteriológicos foram
introduzidos para verificar  a presença de  Coliformes totais  e  Escherichia  Coli,  que são os mais
abrangidos.

    
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Totalizaram-se quatro amostras de água analisadas, sendo duas coletadas da torneira (AAT),
e duas coletadas do bebedouro (AAB), em que uma amostra da torneira fervida (AATF) e uma
amostra do bebedouro foi fervida (AABF) para respectivas análises, como visto na tabela 1.

Tabela  1: Padrão  microbiológico  de  potabilidade  da  água  para  consumo  humano  retirada  do  Centro
Universitário de Maringá.

AAB AABF AAT AATF
Parâmetros VPM (1) VPM (1) VPM (1) VPM (1)

Coliformes Totais (3) Ausente em 100ml Ausente em 100ml Ausente em 100ml Ausente em 100ml
Escherichia coli (4) Ausente em 100ml Ausente em 100ml Ausente em 100ml Ausente em 100ml

LD (2) LD (2) LD (2) LD (2)

Coliformes Totais (3) Ausente Ausente Ausente Ausente
Coliformes Totais (3) Ausente Ausente Ausente Ausente
Resultados Ausente Ausente Ausente Ausente
Notas: (1)  Valor  máximo  permitido;  (2)  Limite  de  detecção;  (3) Indicador  de  eficiência  de  tratamento;  (4) Indicador  de
contaminação fecal.

As amostras de água AAB, AABF, AAT e AATF, mostrou uma análise bacteriológica com
resultados  negativos  conforme  a  Tabela  1  para  contaminação,  ou  seja,  livre  da  presença  dos
microrganismos  patógenos  abordados  nos  parâmetros.  A  análise  de  água  consistiu  em  uma
avaliação de microrganismos morbígeros, determinando a ausência ou presença dos mesmos, e sua
identificação, na qual verificam a presença de Coliformes totais e fecais e a presença da bactéria
Escherichia coli patogênica (BETTEGA et al., 2006). Portanto, as amostras analisadas satisfazem
bacteriologicamente aos padrões de potabilidade de acordo com a portaria do Ministério da Saúde
n  2914/2011, para o consumo humano ⁰ (Gráfico 1).
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Potabilidade da Água 

Gráfico 1: potabilidade da água.

Os resultados  das  análises  de  Araújo  (2017),  em bebedouros  da  faculdade  Pio  Décimo,
apontou dados semelhantes aos analisados, na qual a análise microbiológica deu-se negativo na
presença de Coliformes totais e  E. coli. No estudo de Carvalho (2009) foi realizada a coleta em
quatro blocos de um campus universitário, onde somente a água de um bloco apresentou-se própria
para o consumo humano. Já Brilhante (2016), observou a presença de Coliformes totais e E. coli nas
amostras de água da escolas públicas da cidade de Coremas – PB, tornando-a imprópria para o
consumo.

Segundo Yamaguchi et al (2013), a água transmite microrganismos por via cutânea e pela
ingestão da mesma; a água pode se tornar imprópria para o consumo em qualquer momento ao
longo da sua distribuição, mesmo no seu destino final, o local de armazenamentos nas residências e
empresas.

Autores  corroboram ainda que a  água utilizada no aparelho  “vapor  de  ozônio”,  deve ser
filtrada e de boa qualidade, pois o ozônio, quando utilizado para a limpeza de pele, atua com um
bactericida  e  fungicida,  prevenindo  a  pele  de  infecções  ou  mesmo  inflamações,  atuando
principalmente nos quadros de acne, onde se encontra uma grande quantidade de microrganismos
(OLIVEIRA, 2008; BORGES, 2010). 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os dados obtidos neste estudo, indicou que a água da Clínica de Estética da UNICESUMAR,
é livre de contaminações, constando o uso seguro no vapor de ozônio, para tratamentos estéticos e
também ingestão. Sugere-se que essas análises microbiológicas da água sejam realizadas com
frequência, garantindo maior segurança a vida humana.
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