
 

 

 

TÍTULO: AVALIAÇÃO DA QUALIDADE RESPIRATÓRIA DOS PROFISSIONAIS DE SALÃO DE BELEZA
QUE ATUAM COM PRODUTOS QUÍMICOS CAPILARES
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDEÁREA: 

SUBÁREA: BIOMEDICINASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: CENTRO UNIVERSITÁRIO MONTE SERRATINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): TATIANA TAGLIAFERRI DE OLIVEIRA, DANIEL MAIA DE ANDRADE, JUCIELE MAIARA
GOMES DA SILVA
AUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ERIC BORAGAN GUGLIANOORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): LARISSA BARRETO MENEZES DE LIMACOLABORADOR(ES): 



1 
 

1. RESUMO 
 

Estima-se que centenas de milhões de pessoas de todas as idades sofrem de 

doenças respiratórias crônicas e de alergias respiratórias em todos os países do 

mundo e mais de 500 milhões delas vivem em países em desenvolvimento. As DRC 

estão aumentando em prevalência particularmente entre as crianças e os idosos. 

Afetam a qualidade de vida e provocam incapacidade nos indivíduos afetados, 

causando grande impacto econômico e social (Camargos & Khaltaev, 2006; GARD, 

2008). Com isso objetivou-se analisar possíveis fatores de risco como temperatura 

do ambiente de trabalho, umidade relativa do ar, eficácia da função pulmonar e 

contato respiratório com químicos capilares. Para tanto, a pesquisa foi realizada em 

diferentes salões de cabeleireiro, nos quais, foram avaliados 10 voluntários com a 

faixa etária entre 35 a 60 anos não tabagistas e/ou alcoólatras. A coleta de dados foi 

realizada mediante a aplicação do termo de consentimento livre e esclarecido e por 

meio de uma ficha de avaliação. Para a análise dos dados, examinaram-se as 

estatísticas descritivas das amostras obtidas através da aplicação do Peak Flow, 

oxímetria, umidade relativa do ar e temperatura. Os resultados indicaram a 

existência de associação significativa entre o aumento da probabilidade de um 

indivíduo adquirir uma doença respiratória crônica ou até mesmo uma alergia 

respiratória quando exposto a produtos químicos capilares como formol, água 

oxigenada, guanidina e amônia por um determinado período de tempo em relação 

aos anos exercidos de profissão. 

 
Palavras-chave: Doenças respiratórias crônicas, químicos capilares, fatores de 

risco. 
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2. INTRODUÇÃO  
A poluição atmosférica é algo estudado com relevância em universidades e 

organizações governamentais ligadas a saúde e ao meio ambiente, tais fomentos 

aos estudos estão relacionados à necessidade de conhecer os impactos que as 

partículas de poluentes em suspensão, podem causar na saúde humana e no 

equilíbrio ecológico (BRAGA, B. 2005). 

Os problemas relacionadas a poluição do ar muitas vezes estão ligados as 

atividades dos grandes polos industriais, apresentando principalmente agentes 

poluidores como, carbonatos, amoníacos, surfactantes entre outras gases utilizados 

nos processos e efluentes liberados pelas indústrias. Um ponto que não é 

apresentado são os pequenos empreendimentos que contribuem com essa poluição, 

principalmente os que utilizam químicos líquidos e os transformam em vapor, pois 

essa característica apresenta por muitas vezes o descuidado com a saúde humana 

e condições salubres para os trabalhadores do ramo de beleza (OLIVEIRA,C.V.M; 

CARVALHO,R.A. 2010). 

Dentro dos salões de cabelereiros são utilizados vários mecanismos em busca 

de um cabelo perfeito, seguindo padrões estéticos apresentados pela sociedade 

moderna, o que a população não possui conhecimento são os riscos que os 

mesmos podem trazer para a saúde destes profissionais, principalmente das rotinas 

excessivas de trabalho, juntamente com a falta de equipamentos para prevenir 

problemas crônicos respiratórios que venham a surgir. O presente projeto busca 

esclarecer e identificar se de fato existe problemas respiratórios desencadeados por 

vapores de químicos capilares, pautados em estudos e cases apresentados por 

outras bibliografias (SPOLTI, A; RAMPAZZO, D; PAIVA, S.V. 2013). 
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3. OBJETIVO GERAL 
 

Verificar possíveis danos respiratórios em profissionais que trabalham em salões 

de cabeleireiro e que atuam com a manipulação de produtos químicos capilares. 
 
 
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

· Levantar os agentes químicos de maior gravidade à saúde humana utilizado em 
tratamentos capilares. 

· Analisar a saturação de oxigênio a partir da oximetria, comparando com o início e 
o término da atividade dos profissionais. 

· Aplicar o peakflow no início e término da jornada de trabalho, reconhecendo a 
resistência respiratória dos profissionais de salões de cabeleireiros. 

 

4. METODOLOGIA 
 

A pesquisa busca responder se as atividades de tratamentos capilares influenciam 
na qualidade respiratória dos profissionais da área de beleza que entram em contato 
por longos períodos com químicas capilares como, formol, guanidina, água 
oxigenada e amônia, observando se há alterações a saúde ou possibilidades de 
futuras complicações respiratórias. 

Utilizou-se o método prático, avaliando a condição respiratória dos profissionais que 
manipulam químicos capilares. Todos os participantes passaram por teste com o 
Peakflow e oximetro antes das atividades profissionais, com a finalidade de analisar 
qual a situação de resistência respiratória e saturação de oxigênio dos voluntários, 
Além de levantar a temperatura do ambiente e umidade relativa do ar. 

Para veracidade da pesquisa, os ensaios realizados anteriormente das atividades 
profissionais serão aplicados ao termino da jornada de trabalho, verificando se há 
possíveis alterações na qualidade respiratória dos envolvidos. 
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5. DESENVOLVIMENTO 
 
5.1. Poluição Atmosférica 
 

A poluição atmosférica é a poluição causada através da liberação de 

partículas de substâncias que causam um desequilíbrio nos componentes 

atmosféricos causando alguns problemas como o aquecimento solar que é a 

intensificação do efeito estufa no planeta, ocasionado principalmente pela liberação 

de gases como gás carbônico, enxofre entre outros, que liberados com grande 

intensidade causam o desequilíbrio chamado poluição e que causa grandes 

problemas para o planeta e também para s seres vivos que nele vivem, causando 
principalmente problemas de saúde ligados ao sistema respiratório (NASS, 2002). 

 

5.2. Os principais riscos atmosféricos  

A amônia é emitida em grandes quantidades por atividades humanas 

podendo assim comprometer o ambiente no qual vivemos devido ao desequilíbrio 

que atividades do homem têm causado desequilíbrios na concentração deste 

composto em todos os ambientes até mesmo na atmosfera. (Felix e Cardoso, 2004) 

Em relação ao formol não há muitos indícios de riscos atmosféricos não é 

considerado um efetivo poluente atmosférico devido a este não ser liberado em 

grande massa na atmosfera por atividades humanas a sua presença em maior parte 

esta em ambiente confinados, neste caso, apresenta um grande risco podendo 

desencadear em sérias patologias como o cancro nasofaríngeo (Viegas e Frisa, 

2009). 

A água oxigenada não apresenta riscos atmosféricos, entretanto, pode 

contaminar gravemente lençóis freáticos, rios ou mares se descartada da maneira 

incorreta, assim podendo acarretar um grande desequilíbrio ecológico. (Manhatan, 
2001). 
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5.3. Peróxido de hidrogênio 

Substância química conhecida popularmente como água oxigenada, também 

nomeada como peróxido de di-hidrogênio, dióxido de diidrogênio, albone e 

superoxol, é um dos oxidantes mais versáteis que existe, ele é mais forte que o 

cloro, dióxido de cloro e permanganato de potássio. Compõe-se de um líquido claro 

e contém a seguinte fórmula química: H2O2, é encontrado em baixas concentrações 

em alguns produtos de limpeza e antissépticos, utiliza-se bastante no clareamento 

de roupas, dentes e de cabelos. (SITE, CETESB) 

 

A exposição humana a esta substância pode ocorrer por via inalatória, oral ou 

dérmica, quando se inala um produto doméstico que contém o peróxido de 

hidrogênio em baixa concentração pode-se ocorrer irritação nos olhos e nas vias 

respiratórias, e quando este está em forma concentrada (mais de 10%) pode ocorrer 

grave irritação pulmonar. (BRAGA. B et al, 2005) 

 

 
5.4. Formaldeído 
 
 

É popularmente conhecido como formol, também nomeado como metanal, 

formalina, aldeído fórmico e oximetileno, composto da seguinte fórmula molecular: 

CH2O. É um gás incolor muito solúvel em água, pode causar irritação nas mucosas 

e nas vias aéreas, congestão nasal, produção de catarro, tosse, falta de ar, fadiga, 

dor de cabeça, sede incomum, tonturas, diarreia, irregularidades menstruais e 

erupções cutâneas. Pode ser classificado como neurotóxico segundo PITTEN et al. 

(2000), pois após observar alguns ratos que inalaram uma quantidade de 

formaldeído, estes ficavam com uma habilidade de rapidez menor que os outros. 

(IONTA, 2012). 

O risco do formaldeído consiste tanto na sua aplicação indevida quanto na 

sua frequência de uso, quando a sua inalação é prolongada pode levar ao 

aparecimento de câncer na cavidade oral, sangue, pulmões e cabeça (Organização 

Mundial da Saúde). O CH2O está classificado, desde o ano de 2006, como agente 

cancerígeno, segundo a International Agency for Researchon Cancer (IARC), está 

no grupo B1, isto é, provável carcinogênico de médio risco. (JESUS, 2012)  
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5.5. Amônia  

Amônia ou amoníaco (NH3) é um produto químico com a composição de um 

átomo de nitrogênio e três hidrogênios e tem o PH entre 9,0 e 9,5. Onde sua função 

em indústria com compostos de agentes refrigerantes, na preparação de fertilizantes 

e nas indústrias petroquímica a amônia é utilizada como neutralizante de ácidos 

provindos do óleo cru com finalidade de prevenir a corrosão dos equipamentos. 

Porém por volta de 1940 e até hoje os salões de beleza começaram a utilizado esse 
produto químicos para procedimentos capilares (OLIVEIRA, 2013). 

No meio ambiente a amônia tem um tempo de resistência que varia de uma a 

duas semanas, que podem ser tiradas com vários processos, que produz partículas 

que possuem uma fina fração de aerossóis atmosféricos, provocando efeitos 

adversos ao meio ambiente causando chuvas ácidas (SOUZA, 2012). 

 

5.6. Guanidina  

As guanidinas são substâncias puras cristalinas muito alcalinas, formadas a 

partir da oxidação da guanina e contem amônia em sua composição química, que 

também é utilizada em produtos capilares um método mas recente mas com a 

finalidade de alisar cabelos porém com  mais eficácia. A guanidina é manipulada 

facilmente e sua venda é feita em lojas de cosméticos sem qualquer tipo de restrição 

de comercialização (OLIVEIRA, 2013). 

O uso de produto para alisar o cabelo, não é recomendado para mulheres 

gestantes, pois os riscos não foram apontados com clareza por especialistas que 
estudam possível relação entre câncer hematológico e de bexiga (BABY, 2010). 
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6. RESULTADOS 
 

Para responder os objetivos da pesquisa foram utilizados métodos que 

identificassem à interferência de variantes, como, o ambiente profissional, a 

condição respiratória apresentada pelas voluntárias e a quantidade de oxigênio no 

corpo das voluntárias. 
 
6.1 Avaliação Ambiental. 
 

O meio ambiente possui grande interferência na saúde humana, quando 

falamos em condições respiratórias as variantes temperatura e umidade possui de 

fato grande importância (BRAGA, B et al, 2005). 

 

6.2 Temperatura do ambiente externo e do local de trabalho. 
 

Dentro da avaliação realizada referente à temperatura do posto de trabalho e 

ambiente, foi observado que em alguns postos de trabalho a temperatura ultrapassa 

os 25º C, que por estabelecido pelas normas regulamentadoras (NR’s) é um valor 

desfavorável para o conforto térmico dos profissionais.  

 

 
6.3 Umidade relativa do ar (Rh%) na jornada de trabalho.  
 

A umidade relativa do ar tem interferência principalmente na proliferação de 

microrganismos e partículas de contaminantes no ar dependendo do seu valor 

apresentado. Com a avaliação realizada no início e termino da jornada do trabalho, 

foi observado que não houveram alterações no ambiente e postos de trabalhos com 

o desenvolvimento da função descaracterizando um possível interferência da 

umidade na saúde respiratória do público estudado. 
 
6.4 Avaliação de oximetria. 

 

A avaliação de oximetria foi utilizada para identificar possíveis alterações de 
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concentração do oxigênio no corpo das voluntárias, com a finalidade de identificar se 

há possibilidades de diminuição de concentração com o uso de químicos capilares 

ao decorrer da jornada de trabalho. Como resposta, foi observado que não há 

mudanças no oxigênio com o uso das substancias. 
 
 

6.5 Avaliação de pico de fluxo da expiração. 
 

Para identificar o fluxo adequado das voluntarias foi utilizado uma tabela 

como referência, comparada com o levantamento de idade e altura das 

entrevistadas, estas informações foram necessárias para alcançar a resposta da 

pesquisa. 

 

Os resultados mostram que ao termino da jornada de trabalho de fato houve 

mudanças, uma diminuição significativa referente ao início da jornada das 

voluntárias. Foi observado também que, nenhuma das entrevistadas possuíam 

valores de referência próximo ao desejado, essa situação pode ter interferência pelo 

tempo de trabalho e exposição que as voluntárias estão aos químicos capilares. 

 
  

6.6. Questionário auto aplicável. 
 

Foi disponibilizado um questionário com perguntas objetivas e que foram 

utilizadas para reconhecer o perfil pessoal e profissional das voluntárias. A maior 

interferência com a pesquisa é se as voluntárias possuíssem doenças crônicas 

respiratórias e, na avaliação apresentou que, apenas 40% das entrevistadas 

possuem doenças respiratórias diagnosticadas. 

 

O questionário apresentou também que a maior parte das entrevistadas não 

são fumantes, 100% das voluntárias trabalham com químicos capilares e a  maioria 

das profissionais apresentam dificuldades em respirar após a utilização das 

químicas aplicadas nos tratamentos.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No presente estudo, concluímos que os dados obtidos apresentam uma 

considerável prevalência dos fatores de risco em relação a doenças respiratórias 

crônicas. Os resultados da pesquisa estão em linha com as pesquisas relatadas na 

literatura especializada.  

 

Ressalta-se aqui a associação significativa entre os resultados que foram 

obtidos através do Peak Flow utilizado para medir a eficácia da função pulmonar e 

indica quão abertas estão as vias respiratórias ou quão difícil é respirar, pois, em 

100% dos indivíduos voluntários houve uma significativa diferença entre a eficácia 

da função pulmonar do indivíduo ao início da jornada (antes de entrar em contato 

com os químicos capilares) e após estar expostos a estes químicos após um 

considerável intervalo de tempo onde a sua eficácia da função pulmonar se mostrou 

relativamente menor . 

 

Segundo estes dados obtidos, trabalhadores que se expõem a químicos 

capilares durante um considerável intervalo de tempo (desconsiderando quaisquer 

fatores interferências como tabagismo, alcoolismo, idade e etc.) estão de certa 

maneira mais propícias a desenvolverem alguma doença respiratória crônica a asma 

e também irritações e inflamações como a rinite, devido a diminuição da função 

pulmonar destas pessoas em relação ao tempo de exposição a químicos capilares.  

  

Diante desses fatores importantes, faz-se necessário a continuidade deste 

estudo, levando-se em consideração a ampliação da amostra, referente ao número 

de indivíduos, sobre a necessidade de se avaliar a relevância de doenças 

respiratórias crônicas nestes indivíduos que são diariamente expostos aos químicos 

capilares e assim agredidos indiretamente e também de outros fatores de risco 

associados às doenças respiratórias crônicas. 
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