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Resumo
Objetivos – Avaliar a prevalência das dermatites de contato (DC) ocupacionais, destacando os principais tipos de cosméticos indutores,
o conhecimento dos participantes sobre a doença, o seu diagnóstico e tratamento em uma amostra de 378 profissionais da beleza atuantes
em Goiânia, Goiás. Métodos – Estudo transversal descritivo, prospectivo, com abordagem quantitativa. Resultados – Um total de 43,9%
dos participantes deste estudo declararam apresentar DC após exposição a produtos cosméticos no trabalho. Cerca de 64,0% dos parti-
cipantes desta pesquisa não demonstraram conhecimento satisfatório relacionado aos principais agentes causadores diretos das DC ocu-
pacionais. As tinturas e descolorantes capilares, produtos para alisamentos capilares e produtos para maquilagem foram os cosméticos
mais relacionados com o desenvolvimento das DC ocupacionais nestes profissionais. As regiões corporais dos profissionais mais afetadas
pelas lesões das DC ocupacionais foram as mãos, o couro cabeludo e a face. A partir do diagnóstico da DC 25,8% dos profissionais
tiveram que mudar de atividade laboral dentro do seu segmento de trabalho. Cerca de 28,8% dos profissionais apresentaram conhecimento
insatisfatório sobre as principais medidas de prevenção das DC ocupacionais. Conclusão – A implementação ou aprimoramento de pro-
gramas preventivos primários eficazes, pelos estabelecimentos e instituições formadoras destes profissionais é primordial para a redução
da prevalência das dermatites ocupacionais. O conhecimento e a conscientização sobre fatores de risco individuais pela categoria é ex-
tremamente importante, especialmente nos aprendizes, que constituem um grupo-alvo para a execução de medidas de prevenção pri-
mária.

Descritores: Cabeleireiros; Manicures; Cosméticos; Dermatite ocupacional

Abstract
Objectives – To evaluate the prevalence of occupational contact dermatites (CD), highlighting the main types of inductive cosmetics,
the participants' knowledge about the disease, its diagnosis and treatment in a sample of 378 beauty professionals working in Goiania,
Goias. Methods – Descriptive, prospective cross-sectional study with a quantitative approach. Results – A total of 43.9% of the parti-
cipants in this study reported having CD after exposure to cosmetic products at work. About 64.0% of the participants of this research
did not demonstrate satisfactory knowledge related to the main direct causative agents of occupational CD. Hairdye and bleaching
agents for hair, hair straighteners and make-up products were the cosmetics most associated with occupational CD in these professio-
nals. The body regions of the professionals most affected by occupational DC injuries were the hands, scalp and face. From the diagnosis
of CD 25.8% of the professionals had to change their work activity within their work segment. About 28.8% of the professionals pre-
sented unsatisfactory knowledge about the main measures of prevention of occupational DC. Conclusion – The implementation or
improvement of effective primary prevention programs by the institutions and training institutions of these professionals is necessary
to reduce the prevalence of occupational dermatitis. Knowledge and awareness of individual risk factors by category is extremely im-
portant, especially for apprentices, who are a target group for the implementation of primary prevention measures.

Descriptors: Hairdressers; Manicurists; Cosmetics; Occupational dermatitis

Introdução
Os profissionais da beleza são expostos, continua-

mente, a numerosas substâncias químicas, tanto irri-
tantes quanto alergênicas, que causam lesões e sensi-
bilização cutânea. Estas podem estar presentes em
cosméticos tais como: tinturas e descolorantes capilares,
compostos para alisamentos capilares, xampus, esmal-
tes e colas acrílicas para unhas, cremes com preserva-
tivos, produtos para maquiagem, ácidos para tratamento
facial/corporal, entre outros, além do contato com ma-
teriais úmidos, ar quente e luvas de látex1-4.
O sindicato patronal dos profissionais da beleza no

Estado de Goiás (SINDIBELEZA) localizado na cidade
de Goiânia-GO, estima que existam aproximadamente

4.800 estabelecimentos de embelezamento na capital
do estado de Goiás, com atuação de aproximadamente
20.000 profissionais da beleza (cabeleireiros, esteticistas
e manicures) nos municípios de Goiânia e Aparecida
de Goiânia, região Centro-Oeste do Brasil5.    
As dermatoses ocupacionais representam cerca de

30% das doenças do trabalho e 90% delas são derma-
tites de contato (DC), as quais causam considerável
desconforto para os pacientes, podem ter prognóstico
ruim, interferir no rendimento laboral, mudança de pro-
fissão e gerar perda da qualidade de vida dos indivíduos
afetados6-10. 
A DC é uma reação inflamatória cutânea caracteri-

zada por lesões eczematosas que podem ocorrer isola-
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das ou simultaneamente. As lesões são resultantes da
exposição direta a algum agente externo (biológico, fí-
sico, químico) com a participação ou não de luz ultra-
violeta na superfície da pele11. Quanto à etiologia as
DC podem ser classificadas em dermatite de contato
alérgica (DCA) e dermatite de contato irritativa (DCI).
Na DCA a inflamação é mediada por mecanismos imu-
nológicos (hipersensibilidade tipo IV), requerendo a
sensibilização do sistema imune do organismo ao
agente ambiental. Enquanto que a DCI, não requer sen-
sibilização imunológica à substância química, sendo
causada por dano tissular direto após contato com o
agente agressor que inicia a reação inflamatória no te-
gumento11,12. 
Uma grande variedade de cosméticos manipulados

durante as atividades laborais de profissionais da beleza
pode gerar sensibilização cutânea e, após exposições
exógenas habituais e repetidas, ocasionar a dermatite
de contato3,4,10,13,14.  
A DC provocada por produtos cosméticos é uma

preocupação crescente de pesquisadores e profissionais
da saúde devido à criação e introdução contínua de
novos produtos cosméticos no mercado, os quais são
utilizados em tratamentos estéticos cutâneos faciais e
corporais, tratamentos capilares, aplicações nas unhas
e embelezamento de forma geral3,13-15.  
A conduta inadequada de grande parte dos profissio-

nais da beleza do país, especialmente os aprendizes,
devido à falta de capacitação técnica, conhecimento
deficiente e adesão às práticas de biossegurança está
suscitando preocupação devido ao risco de desenvol-
vimento de doenças ocupacionais para os profissionais
e a exposição dos seus clientes a agentes nocivos à
saúde16. 
Apesar da preocupação com a política de promoção

da saúde e qualidade de vida, observa-se uma alta pre-
valência de doenças ocupacionais no Brasil, ressal-
tando-se que uma grande parte das dermatoses ocupa-
cionais não são notificadas, uma pequena parcela chega
aos serviços médicos especializados e algumas são au-
totratadas1,7,17. A avaliação da prevalência de dermatites
ocupacionais em profissionais da beleza/estética na re-
gião Centro-Oeste do país é relevante afim de contribuir
para criar estratégias para a prevenção e tratamento
precoce das DC. Dessa forma, este trabalho teve como
objetivos avaliar a prevalência das DC ocupacionais,
destacando os principais tipos de cosméticos indutores,
o conhecimento dos participantes sobre a doença, o
seu diagnóstico e tratamento em uma amostra de pro-
fissionais da beleza atuantes no município de Goiânia,
Goiás, Brasil.  

Métodos
O presente trabalho constitui uma pesquisa transver-

sal descritiva, prospectiva, com abordagem quantitativa,
realizada no município de Goiânia, Goiás, no período
de abril do ano de 2016 a julho de 2017. O estudo foi
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital
de Urgências de Goiânia/GO-HUGO registrado pelo

protocolo nº CAAE: 54856016.3.0000.0033. Foram se-
lecionados 180 estabelecimentos de beleza e estética,
de um total de 855 estabelecimentos que apresentavam
endereço e número de telefone atualizado no Sindicato
dos Profissionais da Beleza do Estado de Goiás (SINDI-
BELEZA), em Goiânia-GO. O cálculo amostral foi ba-
seado no número de profissionais da beleza da capital
e de Aparecida de Goiânia cadastrados no SINDIBE-
LEZA, totalizando 20.000 profissionais da beleza, con-
forme lista cadastral fornecida pelo sindicato. O total
amostral foi de 378 profissionais da beleza divididos
em três grupos de profissionais: 126 cabeleireiros/bar-
beiros, 126 manicures e 126 esteticistas corporais, o
erro amostral adotado foi de 5%, o nível de confiança
de 95%, o percentual máximo considerado foi de 50%,
percentual de proporção do fenômeno estudado, de
acordo com a literatura regional. As entrevistas foram
realizadas pela equipe de pesquisadores, previamente
treinada. Os participantes do estudo que apresentavam
lesões cutâneas suspeitas das DC ocupacionais foram
avaliados pela médica especialista em dermatologia da
equipe, em um segundo momento após a entrevista,
onde foi analisada a história clínica da exposição ao
agente externo e o quadro das lesões elementares sus-
peitas. 
Os estabelecimentos de beleza (salões) e estética

(centros de estética e clínicas) foram mapeados cuida-
dosamente por bairro para obter uma amostra que foi
geograficamente distribuída ao longo da cidade de
Goiânia-GO e de Aparecida de Goiânia-GO. Estes fo-
ram visitados a fim de explicar o propósito do estudo,
detalhamento da pesquisa e obter o consentimento ver-
bal informado dos participantes da pesquisa. Após o
aceite foram assinados os Termos de Consentimento
Livre e Esclarecido (TCLE), conforme princípios éticos
da Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de
Saúde. Os critérios de participação dos sujeitos no es-
tudo incluíram idade maior ou igual a 18 anos e pelo
menos 1 ano de experiência, independentemente do
gênero ou posição dentro do estabelecimento de tra-
balho, ou seja, o proprietário ou funcionário. Em cada
estabelecimento foram aplicados apenas três (3) ques-
tionários: um para Manicure, outro para Cabelei -
reiro/Barbeiro e o último para Esteticistas. O instrumento
de coleta de dados foi validado pela médica dermato-
logista da equipe e aprovado pelo CEP/HUGO com
base em estudos epidemiológicos, era composto por
32 questões (2 abertas e 30 fechadas – múltipla escolha
contendo 5 afirmativas com apenas um item correto),
dividido em 4 partes: I- Informações sociodemográficas
dos participantes, II – Conhecimento sobre a doença,
III- Diagnóstico e tratamento das dermatites ocupacio-
nais, IV- Medidas de biossegurança e de autocuidado
adotadas pelos profissionais. O conhecimento e atitudes
avaliados foram tratados como satisfatório/insatisfatório,
sendo considerados satisfatórios/suficientes aqueles em
que houve acerto mínimo de 75% das questões espe-
cíficas do questionário. 
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Análise Estatística
As frequências das diferentes variáveis avaliadas entre

os grupos estudados foram calculadas utilizando-se
software Epi InfoTM versão 7.0. Os dados obtidos da
aplicação do questionário são apresentados como va-
lores individuais, médias e percentuais, sendo compa-
rados por meio do teste Qui-quadrado. Foi utilizado o
programa Graph Pad PRISM software versão 5.0 (San
Diego, CA, EUA) para elaboração de gráficos. 
Após a codificação das respostas obtidas com a en-

trevista dos participantes da pesquisa, as respostas foram
ranqueadas e as variáveis foram comparadas entre as
categorias profissionais por meio do teste de Kruskal-
Wallis associado ao pós-teste de Mann-Whitney, o nível
de significância estabelecido foi de p < 0,05. 

Resultados 
Características sociodemográficas dos profissio-
nais da beleza
As características sociodemográficas dos 378 profis-

sionais que aceitaram participar do estudo são apre-
sentadas na tabela 1. Boa parte dos participantes do
estudo trabalhava em pequenos estabelecimentos
(74,1%), eram do sexo feminino (80,15%), da raça cau-
casiana (60,5%), com média de idade de 33,6 ± 10,3
anos, apresentando uma variação de idade de 18 a 63
anos, com ensino médio concluído (35,7%), curso téc-
nico profissionalizante na área da beleza/estética
(24,3%) ou curso superior tecnológico em Estética e
Cosmética (13%). A maior parte dos profissionais 

Tabela 1. Características sociodemográficas de uma amostra de profissionais da beleza (n = 378) atuantes nos municípios de
Goiânia-GO e Aparecida de Goiânia-GO durante os anos de 2016 e 2017

Características sociodemográficas dos profissionais da beleza
    Variáveis                                       Cabeleireiros (C)        Esteticistas (E))         Manicures (M)     Teste                    Teste
                                                        N=126, N (%)             N=126, N (%)         N=126, N (%)      Kruskal-Wallis     Mann-Whitney
    Sexo                                                                                 
    Masculino                                    37 (29,36)                   26 (20,63)                 12 (9,52)               0,0008                 C ≠ M
    Feminino                                      89 (70,64)                   100 (79,37)               114 (90,48)                                       C = E
                                                                                                                                                                                    E ≠ M
    Cor                                                                                  
    Caucasoide                                  83 (65,87)                   80 (63,50)                 74 (58,73)             0,9999                 C =M
    Mulato                                         21 (16,66)                   27 (21,43)                 22 (17,46)                                        C = E
    Pardo                                            10 (7,94)                     6 (4,76)                     8 (6,35)                                            E = M
    Negro                                          12 (9,53)                     13 (10,31)                 22 (17,46)                                        
    Idade (Md ± DP)                           35,2 ± 10 anos            30,4 ± 9 anos           35,1 ± 10 anos     
    Estabelecimento                                                              
    Salão                                            118 (93,65)                  29 (23,01)                 117 (92,85)           2,36E-41              C ≠ E
    Domicílio                                    2 (1,58)                       3 (2,39)                     2 (1,58)                                            C = M
    Centro de Beleza                         6 (4,77)                       32 (25,40)                 7 (5,57)                                            E ≠ M
    Clínica de Estética                        -                                  62 (49,20)                 -                                                       
    Tamanho do Estabelecimento                                          
    Pequeno (< 45 m2)                       100 (79,36)                 74 (58,73)                 98 (77,76)             0,9597                 C = E
    Médio (45 – 100 m2)                     17 (13,50)                   45 (31,72)                 18 (14,29)                                        C = M
    Grande (> 100 m2)                        9 (7,14)                       7 (5,56)                     10 (7,95)                                          E = M
    Tempo de Profissão                                                          
    < 5 anos                                       38 (30,16)                   60 (47,61)                 40 (31,75)             0,0018                 C ≠ E
    5 a 10 anos                                   51 (40,48)                   40 (31,75)                 49 (38,88)                                        C = M
    10 a 15 anos                                23 (18,26)                   17 (13,50)                 25 (19,84)                                        E ≠ M
    > 20 anos                                     12 (9,52)                     7 (5,56)                     10 (7,95)                                          
    Não respondeu                            2 (1,58)                       2 (1,58)                     2 (1,58)                                            
    Escolaridade Completa                                                    
    Ensino Fundamental                     16 (12,71 )                  6 (4,76)                     13 (10,32)             5,74E-07              C = M
    Ensino Médio                               59 (46,83 )                  30 (23,80)                 63 (50,00)                                        C ≠ E
    Profissionalizante                         30 (23,80)                   50 (39,69)                 48 (38,10)                                        E ≠ M
    Ensino Superior                            17 (13,50)                   32 (25,40 )                2 (1,58)                                            
    Pós-graduação                             2 (1,58)                       8 (6,35)                     -                           
    Outro                                           2 (1,58)                       -                                -                                                       
    Carga Horária diária                                                        
    < 4 horas                                      6 (4,76)                       5 (3,96)                     10 (7,95)               0,9999                 C =M
    4 – 8 horas                                   62 (49,20)                   60 (47,62)                 73 (57,92)                                        C = E
    8 – 12 horas                                 56 (44,45)                   54 (42,86)                 33 (26,18)                                        E = M 
    > 12 horas                                   2 (1,59)                       7 (5,56)                     10 (7,95)                                          
    Média de Clientes/Dia                                                     
    4                                                   30 (23,80)                   46 (36,50)                 40 (31,75)             0,0065                 C = E
    8                                                   59 (46,83)                   62 (49,20)                 78 (61,90)                                        C ≠ M
    12                                                 29 (23,02)                   18 (14,30)                 8 (6,35)                                            E ≠ M
    > 12                                             8 (6,35)                       -                                -                                                       
    Legenda: C = Cabeleireiros, M = Manicures, E = Esteticistas. N: amostra; (%): Proporção percentual; Md = Média, DP= Desvio padrão. Valores
de p < 0,05 foram considerados significativos (Teste Kruskal-Wallis e pós-teste de Mann-Whitney, comparação entre os grupos de profissionais)
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inquiridos tinha de 5 a 10 anos de profissão (42,1%),
com uma carga horária diária de trabalho de 4 a 8
horas (54,2%) e atendia uma média de 8 clientes por
dia (50,5%). Pouco mais da metade dos cabeleireiros e
esteticistas (52%) relataram ser o proprietário do esta-
belecimento, entretanto (78%) das manicures não eram
proprietárias do estabelecimento onde trabalhavam. A
maioria dos estabelecimentos de embelezamento eram
pequenos, apresentando uma área total menor que 50
m2 (Tabela 1).  

Conhecimento dos profissionais da beleza sobre
dermatites de contato ocupacionais
Sabe-se que o conhecimento dos profissionais sobre

as causas diretas, indiretas ou fatores predisponentes
das DC ocupacionais influenciam no desenvolvimento
destas. Neste estudo o conhecimento dos profissionais

da beleza sobre os principais fatores relacionados com
a aquisição e desenvolvimento das DC ocupacionais
foi avaliado (Tabela 2).
Foi avaliado o conhecimento dos profissionais sobre

medidas de autocuidado, biossegurança, fatores agra-
vantes das DC e outros respondidos pelos sujeitos da
pesquisa (Tabela 3).    

Diagnóstico e tratamento das dermatites de contato
ocupacionais 
Um grande número de profissionais da beleza relatou

apresentar histórico familiar de DC a cosméticos: ca-
beleireiros (32,0%), Esteticistas (43,0%) e Manicures
(49,0%). Cerca de 35% dos profissionais do gênero
masculino e 39% do feminino apresentavam histórico
pessoal e familiar de doenças alérgicas cutâneas.   

Tabela 2. Conhecimento sobre dermatites de contato ocupacional em uma amostra de profissionais da beleza (n = 378)
atuantes nos municípios de Goiânia-GO e Aparecida de Goiânia-GO durante os anos de 2016 e 2017

Conhecimento dos profissionais da beleza sobre dermatites de contato ocupacionais
  Variáveis                    Cabeleireiro (C)              Esteticista (E)             Manicure (M)            Teste                        Teste 
                                    N=126, N (%)                 N=126, N (%)           N=126, N (%)           Kruskal-Wallis          Mann-Whitney
  Conhecimento sobre agentes causadores das dermatites de contato ocupacionais
  Insatisfatório              78 (61,90)                        82 (65,08)                  82 (65,08)                  0,8356                     C = E
  Satisfatório                 47 (37,30)                        43 (34,13)                  43 (34,13)                                                  C = M
  Não respondeu          1 (0,79)                            1 (0,79)                      1 (0,79)                                                      E = M
  Conhecimento sobre as manifestações clínicas das dermatites de contato ocupacionais 
  Insatisfatório              49 (38,90)                        51 (40,48)                  71 (56,30)                  0,0170                     C = E
  Satisfatório                 76 (60,30)                        74 (37,30)                  52 (41,32)                                                  C ≠ M
  Não respondeu          1 (0,80)                            1 (0,80)                      3  (2,38)                                                    E ≠ M
  Conhecimento sobre o tempo de aparecimento das lesões cutâneas após o contato com o agente
  Insatisfatório              28 (16,67)                        21 (16,67)                  34 (26,98)                  0,1037                     C = E
  Satisfatório                 93 (73,81)                        99 (78,57)                  89 (70,64)                                                  C = M
  Não respondeu          5 (3,96)                            6 (4,76)                      3 (2,38)                                                      E ≠ M
  Conhecimento sobre a relação da umidade da pele com as dermatites de contato
  Insatisfatório              27 (21,43)                        86 (68,25)                  85 (67,46)                  1,776E-17                C ≠ E
  Satisfatório                 90 (71,43)                        39 (30,95)                  39 (30,95)                                                  C ≠ M
  Não respondeu          9 (7,4)                              1 (0,79)                      2 (1,59)                                                      E = M
  Conhecimento sobre os testes para diagnóstico das dermatites de contato
  Insatisfatório              80 (63,50)                        75 (59,52)                  85 (67,46)                  0,4496                     C = E
  Satisfatório                 42 (33,33)                        48 (38,10)                  38 (30,16)                                                  C = M
  Não respondeu          4 (3,17)                            3 (2,38)                      3 (2,38)                                                      E = M
  Conhecimento sobre a relação de dermatites de contato e infeções cutâneas 
  Insatisfatório              55 (43,66)                        53 (42,06)                  73 (57,93)                  0,0767                     C = E
  Satisfatório                  62 (49,20)                        66 (52,39)                  42 (33,34)                                                  C = M
  Não respondeu           9 (7,15)                            7 (5,55)                      11 ( 8,73)                                                   E ≠ M
  Conhecimento sobre as medidas de prevenção das dermatites de contato
  Insatisfatório              36 (28,57)                        31 (24,60)                  42 (33,34)                  0,5684                     C = E
  Satisfatório                 84 (66,67)                        92 (73,02)                  76 (60,31)                                                  C = M
  Não respondeu          6 (4,76)                            3 (2,38)                      8 (6,35 )                                                     E = M 
  Conhecimento sobre tratamento das dermatites de contato                                                 
  Insatisfatório              67 (53,17)                        31 (24,6)                    55 (43,65)                  0,00024                   C ≠ E
  Satisfatório                 52 (41,27)                        93 (73,80)                  67 (53,18)                                                  C = M
  Não respondeu          7 (5,56)                            2 (1,60)                      4 (3,17)                                                      E ≠ M
    Legenda: C = Cabeleireiros, M = Manicures, E= Esteticistas. N: amostra; (%): Proporção percentual; 
    Valores de p < 0,05 foram considerados significativos (Teste Kruskal-Wallis e pós-teste de Mann-Whitney, comparação entre os grupos de

profissionais)   
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Tabela 3. Adoção de medidas de autocuidado e biossegurança para dermatites de contato ocupacional por uma amostra de
profissionais da beleza (n = 378) atuantes em Goiânia-GO e Aparecida de Goiânia, Goiás, no ano de 2017

Atitudes de Biossegurança e Autocuidado
  Variáveis                               Cabeleireiros (C)          Esteticistas (E)            Manicures (M)         Teste                     Teste de
                                               N=126, n (%)               N=126,  n (%)            N=126, n (%)          Kruskal-Wallis       Mann-Whitney
  Lavagem e secagem do local do corpo após a exposição a produtos irritantes ou alergênicos                                   
  Não                                      6 (4,76)                         6 (4,76)                       6 (4,76)                    0,009617               C ≠ M
  Sim                                       97 (76,98)                     98 (77,78)                   78 (61,9)                                                C = E
  Às vezes                               23 (18,25)                     22 (17,46)                   40 (31,75)                                              M ≠ E
  Não respondeu                     0                                   0                                 2 (1,59)                                                  
  Uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual                                                              
  Não                                      19 (15,08)                     15 (11,90)                   55 (43,65)                2,236E-07              C ≠ M
  Sim                                       106 (84,13)                   104 (82,54)                 63 (50)                                                   C = E
  Às Vezes                               0                                   0                                 7 (5,56)                                                  M ≠ E
  Não respondeu                     1 (0,79)                         7 (5,56)                       1 (0,79)                                                  
  Evitar a exposição a cosméticos potenciais para provocar dermatites de contato                                                     
  Não                                      14 (11,11)                      4 (3,17)                       19 (15,08)                0,2076                   C = M
  Sim                                       78 (61,9)                       88 (69,84)                   54 (42,86)                                              C = E
  Às vezes                                34 (26,98)                     34 (26,98)                   51 (40,48)                                              M = E
  Não respondeu                      0                                   0                                 2 (1,59)                                                  
  Diagnóstico do possível agente causador da dermatite de contato                                                 
  Não                                      55 (43,65)                     66 (52,38)                   53 (42,06)                0,3514                   C = M
  Sim                                       64 (50,79)                     51 (40,48)                   66 (52,38)                                              C = E
  Ás vezes                                2 (1,39)                         1 (0,79)                       2 (1,59)                                                  M = E
  Não respondeu                      5 (3,97)                         8 (6,35)                       5 (3,97)                                                  
  Uso de cosméticos Hipoalergênicos                                                             
  Não                                      80 (63,49)                     45 (35,71)                   80 (63,49)                2,625E-06              C = M
  Sim                                       33 (26,19)                     67 (53,17)                   46 (36,51)                                              C ≠ E
  Às vezes                               0                                   14 (11,11)                    0                                                            M ≠ E
  Não respondeu                      13 (10,32)                     0                                 0                                                            
  Evitar coçar o local da erupção cutânea                                                       
  Não                                      14 (11,11)                      9 (7,14)                       11 (8,73)                   0,4541                   C = M
  Sim                                       72 (57,14)                     86 (68,25)                   71 (56,35)                                              C = E
  Ás vezes                                28 (22,22)                     26 (20,63)                   38 (30,16)                                              M = E
  Não respondeu                     12 (9,52)                       5 (3,97)                       6 (4,76)                    
  Realização de consultas médicas periódicas ao dermatologista/alergologista                                                            
  Não                                      72 (57,14)                     60 (47,62)                   78 (61,9)                  0,3849                   C = M
  Sim                                       49 (38,89)                     65 (51,59)                   31 (24,6)                                                C = E
  Às vezes                               4 (3,17)                         1 (0,79)                       17 (13,49)                                              M = E
  Não respondeu                      1 (0,79)                         0                                 0                                                            
  Realização do tratamento adequado da dermatite de contato                                                      
  Não                                      69 (54,76)                     62 (49,60)                   72 (57,14)                0,1333                   C = M
  Sim                                       40 (31,75)                     43 (34,4)                     52 (41,27)                                              C = E
  Às vezes                               17 (13,49)                     20 (16,00)                   2 (1,59)                                                  M ≠ E
  Não respondeu                      0                                   0                                 0                                                            
    Legenda: C = Cabeleireiros, M = Manicures, E = Esteticistas.  N = amostra; (%) = Proporção percentual; Valores de p < 0,05 foram considerados

significativos (Teste Kruskal-Wallis e pós-teste de Mann-Whitney, comparação entre os grupos de profissionais)

Neste estudo, 87 (23,01%) participantes relataram
sintomas cutâneos, a partir da exposição a cosméticos,
que surgiram nos últimos 2 anos do contato com a
substância alergênica/irritativa. Os principais sinais e
sintomas relatados foram: prurido 45 (51,72 %), eritema
38 (43,67 %), ardor 31 (35,63%), descamação da pele
ou couro cabeludo 29 (33,33 %) e bolhas 7 (8,04%).
Deste total, 28 (32,18%) profissionais manifestaram um
quadro clínico com lesões eczematosas, que segundo
os mesmos, surgiam minutos ou horas após a exposição

cutânea à substância e 59 (67,82%) relataram que a
reação cutânea surgia de 24 a 48 horas após a exposi-
ção a cosméticos.   
Quando os profissionais da beleza foram inquiridos

em relação ao local corporal das lesões cutâneas após
o contato direto com cosméticos no trabalho, nos últi-
mos 2 anos, as frequências foram: mãos/antebraços 204
(53,9%), couro cabeludo 157 (41,5%), face 63 (16,6%),
pescoço 34 (9,0%) e pernas 7 (1,8%), (gráfico 1). 
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Gráfico 1. Localização das lesões cutâneas, em percentual, nas três categorias de profissionais da
beleza participantes deste estudo

Boa parte dos profissionais da beleza (39%) relataram
apresentar a pele seca e sensível a produtos cosméticos
e ainda 54% dos cabeleireiros, 47% das manicures e
35% dos esteticistas permanecem grande parte do
tempo, no trabalho, com as mãos úmidas, fato que
pode favorecer o surgimento de dermatites ocupacio-
nais. Um grande número dos profissionais da beleza
(43,9%) declararam apresentar DC após exposição a
produtos cosméticos no trabalho (Tabela 4).   
Quanto ao contato do profissional da estética/beleza

com substâncias irritantes para a via respiratória um
significante número de profissionais relatou apresentar
irritação na mucosa nasal a produtos como: formaldeí-
dos (38,6%), sprays capilares (30,5%), poeira (27,2%),
mofo (28,7%) e fragrâncias de cosméticos/perfumes
(24,5%).     
Em relação ao diagnóstico da DC ocupacional 40,3%

dos cabeleireiros, 41,4% das manicures e 37,5% dos
esteticistas relataram nunca ter procurado assistência
médica de um alergologista ou dermatologista, não sa-
bendo ao certo, realmente, o tipo de substância res-
ponsável pela DC ocupacional. 
Do total de indivíduos diagnosticados com DC ocu-

pacional a cosméticos, pelo médico assistente, apenas
21,16% profissionais inquiridos haviam realizado, an-
teriormente, os testes de contato (TC) para confirmação
diagnóstica. 
A partir do diagnóstico da DC 25,3% dos cabeleirei-

ros, 29,6% das manicures e 22,7% dos esteticistas ti-
veram que parar de realizar alguns procedimentos es-
téticos ou mudar de atividade laboral dentro do seu
segmento de trabalho, não foram relatados casos de
perda da profissão em detrimento da DC.   
No que se refere ao tratamento da DC ocupacional

foram consideradas consultas médicas frequentes

quando realizadas, periodicamente, uma ou duas vezes
por ano e raramente apenas quando os indivíduos es-
tavam doentes e procuram assistência médica nesta
condição (Tabela 3).  Foi constatado, neste estudo, que
58,4% dos cabeleireiros, 63,1% das manicures e 56,5%
dos esteticistas relataram nunca ter realizado algum
tratamento com assistência médica especializada, a
maioria (45,6%) sendo por clínicos gerais e alguns
casos (27,4%) autotratados.    

Medidas de biossegurança e autocuidado
Com relação à adoção de medidas de biossegurança

para a prevenção das DC, 25% dos profissionais de-
clararam não lavar adequadamente as mãos, com água
e sabão, após aplicação de cosméticos nos clientes.
Cerca de 23% dos profissionais relataram que o seu
estabelecimento de trabalho não disponibilizava ba-
nheiro com chuveiro em caso de acidentes com pro-
dutos químicos irritantes. Doze por cento (12%) dos
entrevistados relataram não usar nenhum tipo de EPI
durante os procedimentos estéticos e 12,70% dos pro-
fissionais relataram apresentar irritação cutânea ao uso
de luvas de látex. Apenas 13,0% dos profissionais la-
vavam e secavam, adequadamente, o local do corpo
após a exposição a produtos irritantes ou alergênicos e
16,70% dos profissionais que já conheciam o agente
causal da sua DC substituíram seus cosméticos irritantes
por cosméticos hipoalergênicos.  
Sobre o bem-estar e qualidade de vida do profissional

da beleza com DC ocupacional um expressivo número
(65,3%) relatou que este problema de saúde gera inter-
ferência na sua produtividade laboral e qualidade de
vida. 
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No que se refere ao tratamento da dermatite ocupacio-
nal 41,6% dos cabeleireiros, 36,9% das manicures e
43,5% dos esteticistas relataram ter realizado algum tra-
tamento com assistência médica especializada (Tabela 3). 

Discussão
Os resultados desta pesquisa demonstram uma alta

prevalência das DC nos profissionais da beleza/estética
(43,9%), especialmente naqueles em fase de aprendi-
zado de certos procedimentos estéticos, e envolvimento
de uma ampla variedade de produtos cosméticos e
agentes ambientais na etiopatogenia desta doença. A
falta ou uso inadequado de EPIs é um fator relacionado
com a aquisição e desenvolvimento das DC nos esta-
belecimentos de beleza.  
O risco do profissional da beleza às DC varia segundo

o tipo de atividade exercida, natureza do agente ex-
terno, quantidade e concentração da substância, dura-
ção do contato da substância com a pele, higidez cu-
tânea, susceptibilidade cutânea ao agente e o uso de

medidas preventivas à exposição11,18. Dermatites de
contato causadas por agentes físico-químicos decor-
rentes da exposição ocupacional e das condições de
trabalho são responsáveis por desconforto, dor, prurido,
queimação, reações psicossomáticas e outras que geram
até a perda da atividade laboral1,11,18.   
Dentre as causas diretas das DC ocupacionais desta-

cam-se agentes biológicos (bactérias, fungos, leveduras,
vírus e insetos), físicos (calor, frio, eletricidade, radiações
ionizantes e não ionizantes, ondas eletromagnéticas,
agentes mecânicos, vibrações) ou químicos (ex: pro-
dutos cosméticos). Já as causas indiretas envolvem o
fator idade (indivíduos mais jovens são menos expe-
rientes e com tegumento imaturo, sendo mais suscep-
tíveis), o gênero (mulheres possuem maior acometi-
mento das mãos, cuja gravidade e remissão são mais
benignas comparadas aos homens), a etnia, pois a raça
amarela e negra são protegidas da luz solar de melhor
forma que a raça caucasiana17.  
Neste estudo 64% dos participantes não demonstra-

ram conhecimento satisfatório relacionado aos princi-

Tabela 4. Frequência de dermatites de contato ocupacionais a produtos cosméticos em uma amostra de profissionais da
beleza (n =378) de Goiânia-GO e Aparecida de Goiânia, Brasil, 2017

Dermatites de Contato a produtos cosméticos em profissionais da beleza
  Tipos de Cosméticos            Cabeleireiros (C)       Esteticistas (E)            Manicures (M)             Teste                         Teste
                                             N=126,                      N=126,                      N=126,                        Kruskal-Wallis           Mann-Whitney
                                             N (%)                        N (%)                                                             N (%)
  Tinturas Capilares
                                             53 (42,00)                  13 (10,31)                  21 (16,66)                    2,033E-09                 C ≠ E
                                                                                                                                                                                       C ≠ M
                                                                                                                                                                                       E = M
  Descolorantes Capilares                                        
                                             1 (0,80)                      5 (3,96)                      3 (2,38)                        0,2561                      C = E
                                                                                                                                                                                       C = M
                                                                                                                                                                                       E = M
  Produtos para Alisamentos Capilares                                                      
                                             3 (2,38)                      5 (3,96)                      8 (6,34)                        0,2903                      C = E
                                                                                                                                                                                       C = M
                                                                                                                                                                                       E = M 
  Produtos para Maquiagem                                    
                                             1 (0,80)                      6 (4,76)                      6 (4,76)                        0,1371                      C = E
                                                                                                                                                                                       C = M
                                                                                                                                                                                       E = M 
  Shampoos/Condicionadores/Sabonetes/Hidratantes Corporais
                                             1 (0,80)                      6 (4,76)                      5 (3,96)                        0,1648                      C = E
                                                                                                                                                                                       C = M
                                                                                                                                                                                       E = M 
  Produtos para Tratamento Facial (Ácidos)
                                             1 (0,80)                      9 (7,14)                      1 (0,80)                        0,0025                      C ≠ E
                                                                                                                                                                                       C = M
                                                                                                                                                                                       E ≠ M
  Esmaltes/Acetona
                                             1 (0,80)                      3 (2,38)                      5 (3,96)                        0,256                        C = E
                                                                                                                                                                                       C = M
                                                                                                                                                                                       E = M 
  Perfumes/Fragrâncias
                                             2 (1,58)                      4 (3,17)                      3 (2,38)                        0,7113                      C = E
                                                                                                                                                                                       C = M
                                                                                                                                                                                       E = M 
  Total                                    63 (50,0%)                51 (40,47%)                                                  52 (41,26%)             0,3018
  Legenda: C = Cabeleireiros, M = Manicures, E = Esteticistas.  N = amostra; (%) = Proporção percentual. 
  Valores de p < 0,05 foram considerados significativos (Teste Kruskal-Wallis e pós-teste de Mann-Whitney, comparação entre os grupos de pro-
fissionais).   



J Health Sci Inst. 2019;37(3):224-33 Dermatites de contato ocupacionais em profissionais da beleza231

pais agentes causadores diretos das DC ocupacionais.
Nos cabeleireiros, a DCA chega a afetar aproximada-
mente 50% dos profissionais; nos ajudantes e aprendi-
zes, por terem como função principal o trabalho úmido,
a DCI é mais frequente19.       
Verificou-se que 23,54% dos profissionais não utili-

zavam EPIs durante a suas atividades laborais. Sabe-se
que a falta ou uso inadequado de EPIs é um fator rela-
cionado com a aquisição e desenvolvimento das DC
ocupacionais nos estabelecimentos de beleza17.    
Como esperado, profissionais da beleza são altamente

expostos a produtos cosméticos durante as suas ativi-
dades laborais e até no seu cotidiano, no uso de cos-
méticos para embelezamento corporal. Como a profis-
são exige que estes profissionais mantenham sempre
uma boa imagem pessoal, a maioria deles, se maquiam,
tinge ou descolorem os cabelos durante o ano, fato
que induz a sensibilização cutânea prévia dos profis-
sionais, especialmente por tinturas capilares. Um estudo
dinamarquês realizado por Bregnhoj et al. (2011)23 de-
monstrou que um grupo de 382 aprendizes de cabelei-
reiros avaliados tingiam 3 vezes mais os cabelos por
ano do que o grupo de indivíduos controles, fato que
pode gerar sensibilização cutânea prévia dos cabelei-
reiros a tinturas capilares.   
Os Testes de Contato (TC) são considerados exames

padrão-ouro (Gold-Standard) para o adequado diag-
nóstico das DC, pois permitem a testagem das substân-
cias sensibilizantes mais comuns, e deve ser correla-
cionado com a história clínica e o exame físico11. Neste
estudo uma pequena parcela dos profissionais da beleza
(21,16%) haviam realizado os TC para confirmação
diagnóstica, fato que merece conscientização dos pro-
fissionais no sentido de procurarem auxílio médico es-
pecializado para o diagnóstico e tratamento adequado
desta afecção.  
No presente estudo, não foi realizada a confirmação

diagnóstica da DC nos profissionais por meio do TC,
sendo realizada apenas a avaliação da história da ex-
posição ocupacional e o quadro clínico do paciente
pela médica da equipe. Entretanto, vale ressaltar que
nos cabeleireiros, a DCA chega a afetar aproximada-
mente 50% dos profissionais; nos ajudantes e aprendi-
zes, por terem como função principal o trabalho úmido,
a DCI é mais frequente19. 
Contatamos, nesta pesquisa, uma alta prevalência de

dermatites de contato a variados produtos cosméticos
em 43,91% profissionais da beleza, sendo que as rea-
ções cutâneas a tinturas e alisantes capilar es e produtos
para maquilagem foram as mais frequentes. O estudo
realizado por Foss-Skiftesvik et al. (2017)20 revelou que
38,3% dos aprendizes de cabeleireiros dinamarqueses
participantes da pesquisa apresentavam eczema de
mãos em decorrência do contato com cosméticos nos
salões de beleza. Um outro estudo de coorte dinamar-
quês demonstrou uma prevalência de dermatite de con-
tato ocupacional de 36% em cabeleireiros4. Um terceiro
estudo dinamarquês revelou uma prevalência de 38,1%
de cabeleireiros apresentando dermatite de contato
alérgica a produtos cosméticos21. A justificativa para a

maior prevalência de dermatites de contato em profis-
sionais da beleza constatada em nosso estudo se deve
ao fato da nossa pesquisa ter avaliado não apenas ca-
beleireiros, mas também esteticistas e manicures e,
ainda, devido ao maior tamanho amostral do que nestes
dois estudos.  
Não encontramos nenhum estudo brasileiro, na lite-

ratura, avaliando DC a cosméticos em profissionais da
beleza do país. Os principais agentes químicos alérge-
nos encontrados em tinturas capilares em um estudo
polonês que avaliou DC em aprendizes de cabeleireiros
incluíam soluções de 0,01%, 0,1% e 1% de 1,4-para-
fenilenodiamina (PPD) e 0,01%, 0,1% e soluções a 1%
de peroxodisulfato de potássio. Este estudo constatou
um percentual de 55,4% de um total de 321 aprendizes
de cabeleireiros na Polônia que apresentaram manifes-
tações cutâneas a tinturas capilares22.   
A maior parte dos profissionais da beleza afetados

por DC (31,75%) no nosso estudo apresentavam uma
média de idade de 33 anos e com experiência profis-
sional inferior a 5 anos de trabalho. O estudo de Breg-
nhoj e colaboradores (2011)23 corrobora com a nossa
pesquisa e destaca que a DC em cabeleireiros normal-
mente ocorre em uma idade mais precoce do que na
população em geral, isto enfatiza fortemente a impor-
tância da prevenção numa fase muito precoce durante
a formação/aprendizado destes profissionais.  
No presente estudo foi constatada uma alta preva-

lência de DC em profissionais da beleza a tinturas ca-
pilares (23,0%). As tinturas capilares apresentam na
sua composição os haptenos mais frequentemente en-
volvidos no processo de sensibilização cutânea na in-
dução das DC, o que está de acordo com estudos an-
teriores15,23,28. 
Considerando a ampla versatilidade de produtos des-

tinados à tintura de cabelo, observa-se ainda uma rela-
tiva escassez de informações relacionadas à toxicidade
e mutagenicidade dos corantes (tinturas) de cabelo dis-
poníveis a população. É imperativa, portanto, a obten-
ção de mais informações sobre os possíveis efeitos ad-
versos que corantes podem causar para o ser humano
e a biota em geral. 
A reação à esmaltes/acrilatos em manicures foi cons-

tatada em 3,96% das profissionais neste trabalho. No
estudo de Ramos e colaboradores (2014)24 realizado
de janeiro de 2006 a abril de 2013 nos Estados Unidos,
demonstraram que as manicures representam 80% dos
casos de DCA ocupacional para acrilatos diagnostica-
dos por testes de contato. Estudos evidenciam que as
luvas não são suficientemente protetoras para manicures
que utilizam os metacrilatos (metacrilato de metil) em
unhas artificiais, uma vez que estes produtos podem
penetrar através de luvas de látex podendo provocar
DCA ocupacional25,26. 
O aumento do número de salões de beleza e da pre-

valência de alergias aos acrilatos entre as manicures
destaca a necessidade de educação entre esses profis-
sionais quanto ao uso mais seguro de produtos para as
unhas27. Eles deveriam ser informados do potencial de
permeação de (met) acrilatos em luvas de látex ou ni-



trilo, particularmente com uso prolongado. Manicures
podem proteger-se usando-se uma luva sobre outra
luva de nitrilo e mudando essas com frequência.
Apesar da alta prevalência das DC demonstrada nesta

pesquisa, verificou-se que 53,7% dos profissionais afe-
tados pelas DC ocupacionais não realizaram tratamento
médico especializado adequado e em alguns casos as
DC foram autotratadas, em consonância com o estudo
de Motta e colaboradores (2011)11.  
A prevenção das DC depende veemente da utilização

consciente e adequada dos EPIs, além da retirada dos
produtos irritantes, com substituição dos mesmos sem-
pre que possível11. 
Para reduzir a prevalência das DC entre profissionais

da beleza, ressalta-se o papel da integração das ações
de educação em saúde entre as instituições de ensino,
profissionais da beleza e comunidade, através da ade-
quada incorporação das práticas de detecção, preven-
ção e controle das DC. Deve-se respeitar as especifici-
dades referentes à atuação de cada profissional
envolvido nessas ações de maneira a contribuir para o
controle desse processo, principalmente através da im-
plementação ou desenvolvimento de um programa de
educação continuada mediado pelas instituições de
formação destes profissionais. 

Conclusão
Nos últimos anos, as doenças ocupacionais da pele

têm sido cada vez mais diagnosticadas em trabalhado-
res de empresas prestadoras de serviços. Nesta amostra
de profissionais da beleza de Goiás observou-se que o
conhecimento sobre a exposição ocupacional a cos-
méticos e seus possíveis efeitos na saúde dos trabalha-
dores não foi suficiente para a prevenção das DC ocu-
pacionais. O estudo demonstrou alta frequência de DC
ocupacionais induzidas por trabalho úmido ocasiona-
das por corantes capilares, descolorantes e produtos
para alisamentos capilares. Entretanto, infere-se que a
percepção do risco de aquisição de DC ocupacional
por esta amostra de profissionais da beleza não é sufi-
ciente para transformar as suas práticas, visto que uma
grande parcela destes trabalhadores não utilizam EPIs
de maneira adequada e ainda não evitam o contato
com substâncias químicas (cosméticos) potenciais cau-
sadoras das DC ocupacionais mesmo após a detecção
do agente etiológico.  
Os resultados desta pesquisa reafirmam a necessidade

de conscientização dos profissionais da beleza para a
realização de consultas médicas regulares ao dermato-
logista/alergologista no sentido de se fazer um diag-
nóstico preciso e precoce de potenciais alérgenos ocu-
pacionais para se realizar um tratamento adequado
afim de melhorar a qualidade de vida do profissional.
O estado de saúde dos trabalhadores dos salões e cen-
tros de beleza/estética têm sido raramente avaliados.
Estudos adicionais são necessários para se detectar e
tratar, adequadamente, as doenças ocupacionais nesta
categoria de profissionais.  

É necessário, nas instituições formadoras destes pro-
fissionais ou em cursos de aperfeiçoamento profissional,
gerar discussões sobre os múltiplos fatores associados
às dermatites ocupacionais, somados aos cuidados hi-
giênicos e terapêuticos da pele, demonstrar os principais
testes usados para diagnóstico específico e tratamento
eficiente dessa afecção. Ressalta-se que a exclusão do
agente etiológico é o tratamento mais efetivo para a
DC, não sendo substituída por outra forma de trata-
mento. A anamnese e exame dermatológico criteriosos,
além dos testes de contato são as bases do diagnóstico.
A prevenção primária contribui para a melhoria da qua-
lidade de vida do trabalhador, por diminuir recidivas
do quadro.
Conclui-se que a implementação de medidas de se-

gurança no trabalho pelos proprietários dos estabeleci-
mentos, assim como, mudanças nos programas educa-
cionais de biossegurança, nas atitudes dos profissionais,
professores e supervisores de estágios das escolas for-
madoras de profissionais da beleza/estética é primordial
para o desenvolvimento de programas preventivos pri-
mários eficazes para a redução da prevalência desta
dermatose ocupacional. O conhecimento sobre fatores
de risco individuais na população é extremamente im-
portante, especialmente nos aprendizes, que constituem
um grupo-alvo para a execução de medidas de pre-
venção primária.
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