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ESATDO DE SERGIPRE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
COORDENAÇAO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 

 

 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA SALÕES DE BELEZA E SIMILARES. 
 
 

Qualquer serviço de salão de beleza, cabelereiro, 
barbeiro e afins, deve: 

 
1. Possuir Licença Sanitária; 
2. Ser independente de residência; 
3. Possuir local próprio para lavagem do 

material; 
4. Apresentar-se limpo, organizado e possuir 

ventilação e circulação de ar; 
5. Manter rotina de limpeza de todo material 

utilizado (pentes, escovas etc) e realizá-la a 
cada cliente; 

6. Utilizar toalhas limpas e lavá-las a cada uso; 
7. Utilizar apenas produtos com registro na 

ANVISA (esmaltes, cremes, shampoos, 
tinturas, maquiagens etc.) 

8. Manter cadeiras e colchões de macas 
revestidos de material impermeável e em 
bom estado de conservação. 

 
Cuidados na Depilação: 

1. Não realizar procedimentos quando houver 
lesões na pele; 

2. As ceras deverão ser descartáveis e de uso 
individual; 

3. As espátulas devem ser de material liso, 
lavável e impermeável ou descartável. 

 
Cuidados na Depilação: 

1. Evite fazer tintura, alisamento, ondulamento 
ou qualquer outro procedimento que utilize 
produtos químicos quando apresentar lesões 
no couro cabeludo; 

2. Verifique o nome do produto, fabricante, 
validade e registro na ANVISA; 

3. Não utilize produtos caseiros; 
 
 
 

 

Serviço de Manicure e Pedicure: 
1. Possuir profissionais capacitados; 
2. Manter rotina de esterilização dos materiais 

utilizados; 
Procedimento para esterilização em estufa 

 Após o uso, lavar com água e detergente 
neutro os alicates, tesouras e pinças 
metálicas, com o auxílio de uma escova e/ou 
esponja; 

 Secar e proteger as pontas dos alicates, 
tesouras e pinças metálicas com papel 
alumínio; 

 Levar à estufa, esperar atingir a temperatura 
de 170° C, marcar 01 (uma) hora e só desligar 
após o tempo total de exposição; 

 OBS: A estufa não deve ser aberta durante o 
tempo de esterilização e o material só deve 
ser retirado após o resfriamento, evitando 
acidentes. 

 Após retirar da estufa, os instrumentais 
devem ser armazenados em recipientes 
plásticos com tampa, limpos e identificados, 
devendo ser desinfetados periodicamente 
com álcool 70%; 

 Só retirar a proteção (papel alumínio) na 
gente do cliente; 

 É necessário o uso de materiais descartáveis, 
tais como: espátulas de madeira, lixas para os 
pés e unhas, protetores plásticos para bacias 
de manicure e pedicure. 

 OBS: As bacias de manicure e pedicure devem 
ser mantidas em perfeito estado de 
conservação e lavadas com água e sabão no 
final de cada turno. 
 
OBS: A esterilização em autoclave deve ser 
realizada de acordo com o descrito no manual 
do equipamento pelo fabricante.
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Escova progressiva, alisamento e formol: 
 
O formol só pode ser usado na fórmula de cosméticos como conservante ou agente 
endurecedor de unhas e nas quantidades determinadas pela Vigilância Sanitária. Seu uso como 
alisante capilar é ILEGAL e pode causar em quem aplica ou recebe o tratamento, problemas de 
saúde, como queimaduras no couro cabeludo e sérios problemas respiratórios. 
Os danos que o formol pode causar são: 

 No contato com a pele – irritação, vermelhidão, dor, queimaduras; 

 No contato com os olhos – irritação, dor, vermelhidão, lacrimação, e visão embaçada; 

 Inalação – dor de garganta, irritação no nariz, tosse, diminuição da freqüência 
respiratória, irritação e sensibilização do trato respiratório; 

 Também podem ocorrer graves ferimentos nas vias respiratórias, levando ao edema 
pulmonar, pneumonia, câncer no aparelho respiratório; 

 O formol pode provocar a queda dos cabelos; 

 Quando absorvido pelo organismo por inalação e principalmente pela exposição 
prolongada, apresenta como risco o aparecimento, de câncer na boca, narinas, pulmão, 
sangue e cabeça; 

 Altas concentrações de formol causam danos irreversíveis. 
 

ATENÇÃO: 
 

 Adicionar formol ou qualquer outra substância a produtos sujeitos à Vigilância Sanitária 
é infração sanitária (adulteração e falsificação). Também é considerado crime hediondo 
pela legislação brasileira, de acordo com o Art. 273 do Código Penal; 

 O uso do formal pode ser fatal; 

 O risco aumenta na medida em que se aumenta a concentração utilizada e a freqüência 
de uso; 

 O formol é considerado cancerígeno pela Organização Mundial da Saúde. 
 


