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O objetivo do presente estudo foi identificar o perfil e conhecimento dos riscos na 

atividade ocupacional de manicures de um município do interior de Minas Gerais, 

bem como caracterizá-las quanto à idade, sexo, renda familiar, escolaridade, estado 

civil, hábitos de vida e condições de trabalho. Trata-se de um estudo quantitativo, 

transversal, epidemiológico, realizado em um município de pequeno porte no interior 

de Minas Gerais. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa, de 

caráter epidemiológico e descritivo. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (CAAE - 

22580913.9.0000.5137). Foi realizada entrevista com manicures/pedicures, 

utilizando instrumentos testados e validados.  A análise de dados foi a estatística 

descritiva. Foram pesquisados 73 trabalhadores, sendo 72 (98,63%) mulheres, com 

média de idade de 33 anos (desvio-padrão 10,439). Em relação às condições de 

trabalho, 69 (94,52%) relataram não terem sofrido acidente de trabalho, 29 (39,73%) 

trabalhavam de 7 a 8 horas diárias, o EPI mais utilizado foram às luvas de látex 46 

(30,67%) e 14(19,18%) referiram não realizar nenhum processo de esterilização e 

64(87,67%) relataram não possuir registro em carteira de trabalho. Evidencia-se a 

necessidade de politicas públicas voltas a saúde do trabalhador e ações de 

educação sanitária com medidas profiláticas enfocadas na saúde coletiva. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) descreve manicure como 

profissional polivalente capaz de executar diversas tarefas, em horários irregulares e 

posições desconfortáveis. Normalmente não tem treinamento e ou/escolaridade 

(BRASIL, 2009; PEREIRA, 2008). A ausência de recursos financeiros dificulta o 

acesso a cursos e treinamentos, ocasionando desconhecimento e baixa 

qualificação, além do risco de acidentes e adoecimentos (PEREIRA, 2008). 

Estudo realizado em São Paulo constatou-se que uma em cada 10 manicures 

tem hepatite B e C e que não adotam medidas de segurança necessárias para evitar 

o contágio e não conhecem os riscos de saúde relacionado à atividade que exercem 

(PEREIRA, 2008) 

 

2. OBJETIVOS 



Identificar o perfil e conhecimento dos riscos na atividade ocupacional de 

manicures de um município do interior de Minas Gerais, caracterizando-as quanto 

aos dados biopsicossociais e dados laborais. 

  

3. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo descritivo, quantitativa, epidemiológico, realizado em 

um município do interior de Minas Gerais com população estimada é de 40. 760 

habitantes. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética (CAAE 

22580913.9.0000.5137).  

O instrumento de dados 1 foi construído pelas autoras testado e validado. O 

segundo instrumento, o World Health Organization Quality of Life (WHOQOL bref) da 

Organização Mundial de Saúde já foi validado no Brasil (WHO,1997). 

Respeitando-se os critérios de inclusão e exclusão, a amostra foi composta 

por 73 indivíduos, 72 eram mulheres e 1 homem.  

Para análise dos dados construiu-se um banco de dados no software Excel 

for Windows 2002, com dupla alimentação dos dados. A análise foi feita com o 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

A pesquisa iniciou-se no mês de fevereiro de 2014. A coleta de dados foi 

realizada entre os dias 20 de Junho e 02 de Agosto de 2014. Atualmente, a pesquisa 

está na fase de análise dos dados sociodemograficos e de qualidade de vida. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

TABELA 1-Distribuição dos manicuros segundo dados biopsicossociais. Minas 

Gerais, 2014 (n=73). 

Variáveis 
Total 

f % 

Estado Civil 

Solteiro 20 27,40 

Casado/com companheiro 47 64,38 

Divorciado 5 6,85 

Viúva 1 1,37 

Total 73 100,00 



  
  

Escolaridade 

E. Fundamental 30 41,10 

E. Médio  30 41,10 

E. Superior  13 17,81 

Total 73 100,00 

 

Em relação à idade, a média foi de 33,81 anos (mediana 35 e desvio padrão 

de 10,349), sendo a mais nova com 17 anos e a mais velha com 64 anos.  Destaca-

se que, nessa fase, as mulheres estão mais propensas a ter problemas 

osteomusculares (CANDOTTI; STROSCHEIN; NOLL, 2011). 

Em relação ao estado civil das entrevistadas, constatou-se que 47 (64,38) 

eram casados ou com companheiro. No estudo de Pereira (2008), 40% eram 

solteiras e 56% moravam com companheiros e namorados (PEREIRA, 2008). 

Quanto à escolaridade, 30 (%) tem ensino fundamental, sendo 18 (24,66%) 

completo. A escolaridade é um fator preponderante para a escolha profissional 

(PEREIRA, 2008), além de um papel importante nas condições de vida das pessoas. 

É um dos principais indicadores para medir a desigualdade de um país (CORTELLI, 

2010). 
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