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Resumo: A estética e o embelezamento pessoal são profissões recentemente enquadradas na área da 
saúde. Com isso, é essencial que o profissional de estética organize seus saberes e busque sempre novas 
tecnologias para melhorar a eficácia de seus tratamentos. Com o aumento da procura pela beleza e saúde, 
o número de profissionais capacitados a atender esta população está crescendo continuamente. Os centros 
de beleza como, clínicas de estética, salões de beleza e spas são cada vez mais requisitados. Devido a 
esta grande procura, pela beleza e o bem estar, os profissionais, vão se aperfeiçoando cada vez mais, para 
que haja um atendimento de qualidade e segurança. Parte dos procedimentos realizados por estes 
profissionais utilizam materiais descartáveis ou que devem ser esterilizados, se isto não é feito corretamente 
tem-se um grande risco de contaminação microbiológica do paciente/cliente e do terapeuta. O risco 
biológico consiste no contato humano com microrganismos patogênicos (bactérias, vírus, parasitas, fungos 
e outros), no entanto é possível prevenir e evitar essa exposição com o uso de equipamentos de proteção 
individual (EPIs), e práticas de segurança, que protegem tanto o profissional quanto o paciente/cliente. 
Atualmente existem vários métodos empregados para controle microbiológico de materiais, incluindo os 
métodos físicos e químicos. Com base no exposto, esta pesquisa tem como objetivo avaliar os métodos 
empregados para controle microbiológico em clínicas de estética e embelezamento pessoal, bem como 
verificar a sua eficácia e a forma correta de utilização.  
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