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PROJETO DAS FACULDADES MAGSUL 

2018 
 

(   ) ENSINO        (   ) PESQUISA    (X) EXTENSÃO 

Título: Conscientização sobre a atuação da esteticista para preservação do Meio Ambiente  

Área temática: Meio Ambiente 

2. Responsável pelo Projeto:  
(   ) Discente     ( X ) Docente    
Nome: Iulle Costa Sanchez,  
Andrea Hajime 

3. Telefones para contato: 67 3437-3838 

4. Endereço eletrônico: iulle_sanchez@hotmail.com 

5. Curso: Estética e Cosmética 

6. Área de formação: Estética e Cosmética 

7. Titulação: 
(    ) Especialização                              (    )Especialização na área 
( ...) Mestrado                                        (    )Doutorado  
( X) Acadêmico 

8. Carga horária dedicada ao projeto: 15 Horas 

9. Instituições envolvidas no Projeto: Faculdades Magsul e Ceinf. Professora Eugenia 

Gonzales da Silva 

10. Responsável orçamentária financeira: Faculdades Magsul  

11. Clientela envolvida: Acadêmicos de Estética e Cosmética  

12. Estimativa de participantes: 
Docentes: 2 
Discentes: 60 

13. JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA 

A biossegurança em estética requer atenção e consciência para ações de prevenção de 

doenças no ambiente de trabalho e para preservação do meio ambiente. De acordo com 

informações da Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e 

Cosméticos (Abihpec), o Brasil é o terceiro maior mercado de beleza, atrás apenas dos 

Estados Unidos e Japão. O significado etimológico da palavra Biossegurança é Vida e 

Segurança. A Biossegurança em Estética consiste em ações voltadas a prevenção de 

doenças neste ambiente de trabalho. Na relação entre profissional e cliente existem riscos, 

http://www.magsul-ms.com.br/


pela proximidade e contato físico que muitas vezes são necessários para os tratamentos – 

como a limpeza de pele. De acordo com normas da Centro de Vigilância Sanitária do 

Estado de São Paulo, os profissionais que atuam na área de estética e beleza devem fazer 

uso de equipamentos de proteção individual durante procedimentos de: manicure, 

pedicure, podologia, depilação, limpeza de pele, corte de cabelo, retirada de barba, 

aplicação de produtos químicos pois ficam expostos a patógenos causadores de doenças, 

entre elas, hepatite B e C, herpes, gripe, tuberculose, micoses, AIDS e também a produtos 

que exalam odores tóxicos e que podem causar doenças. 

A limpeza e desinfecção do ambiente devem ser diárias, alternando os produtos utilizados 

para que os microrganismos não se proliferem e desenvolvam resistência. Cada 

estabelecimento de beleza deve elaborar e implantar seu próprio plano de limpeza e 

desinfecção do ambiente, adequando os processos e produtos químicos de sua realidade 

(ver quadro abaixo de limpeza dos materiais). Infelizmente, muitas vezes, o profissional de 

beleza está tão sobrecarregado ou desconhece as normas de higiene, que não faz 

medidas básicas, como limpar o ambiente de trabalho, fazer esterilização dos instrumentos, 

utilizar descartáveis e fazer a higienização das mãos. Todo estabelecimento deve respeitar 

e se adequar à legislação sanitária vigente. De acordo com o decreto no 23.915 da 

COVISA (Vigilância Sanitária Municipal), os profissionais de beleza deve seguir as 

seguintes normas sanitárias: 

• Possuir paredes e pisos lisos e impermeáveis para não acumular microorganismos, 

poeira ou resquícios de secreções; 

• Deve ter: lixeira de pedal com saco plástico para descarte de material contaminado, 

lavatório com sabonete líquido e papel toalha. 

• Maca com superfície lisa ou lavável, forrada de lençol TNT ou papel branco 

(resistente). Todos descartáveis devem ser trocados a cada cliente. 

• Mesa auxiliar (carrinho) com superfície lisa e lavável, para acomodar bandeja forrada 

com papel toalha para os materiais de uso; 

• Touca e faixas devem ser descartáveis; 

• Utilizar instrumentos esterilizados ou descartáveis. 

Na cabine de estética ou na clínica, a esteticista deve estar atenta para higienização de 

materiais. 

As toalhas e lençóis de tecido devem estar limpas,  

Para cada cliente, as toalhas e lençóis devem ser de uso exclusivo para aquela pessoa 

durante o atendimento. Não pode usar a mesma toalha ou o mesmo lençol em dois 

clientes.  Ao final do atendimento o profissional deve lavar as mãos e jogar no lixo os 



materiais descartáveis ou de uso único (como a espátula descartável). No caso do uso de 

agulhas, utilizadas em limpeza de pele, as mesmas devem ser descartadas em caixa 

Descarpack. 

• Antes de atender novo cliente, a esteticista deve realizar assepsia dos equipamentos 

e acessórios, conforme orientação do fabricante. 

• Para instrumentos que tenham contato com sangue ou secreções como cureta ou 

pinça, é preciso fazer a descontaminação por esterilização. 

• Lavar e desinfetar as cubetas e outros itens reutilizáveis. 

As medidas de segurança vão desde o uso de luvas – fundamental caso haja contato com 

sangue, fluídos corpóreos, pele não íntegra e também para manuseios de materiais ou 

superfícies sujas com sangue e fluídos, independente do diagnóstico do cliente (ANVISA, 

2000); além de óculos, avental, touca e principalmente a higiene das mãos. Um ambiente 

limpo e organizado, mesmo em instalações físicas simples, proporciona o bem estar tanto 

para o cliente quanto para a equipe de trabalho. Alguns equipamentos de Proteção 

Individual são imprescindíveis para prevenção de contaminação por microrganismos: 

• luvas descartáveis (devem ser retiradas após a conclusão de serviço) 

• máscara descartável 

• touca descartável 

• jaleco de tecido resistente. 

Posteriormente, os materiais perfurocortantes, embalagens de cosméticos, produtos 

químicos vencidos, materiais plásticos descartáveis e demais materiais usados, devem ser 

descartados corretamente para evitar contaminação do solo e água. Este projeto visa 

conscientizar as acadêmicas sobre a importância da biossegurança e do descarte correto 

dos materiais. 

14. OBJETIVOS 

• Entrevistar Esteticistas que atuem em centros de beleza, clínicas dermatológicas, 

salões de beleza ou outros estabelecimentos, sobre quais são os cuidados 

referentes a biossegurança como é realizado o descarte dos materiais usados. 

• Apresentar na Forma de Seminário, para os demais discentes, as entrevistas 

realizadas. 

• Confeccionar móveis com materiais descartáveis para doação ao Ceinf. Professora 

Eugenia Gonzales da Silva estruturar a biblioteca infantil.  

15. METODOLOGIA 



Inicialmente as acadêmicas se dividirão em grupos de cinco alunas e montarão um 
questionário para ser utilizado na entrevista com os profissionais da área sobre a 
biossegurança e preservação do meio ambiente com o descarte correto dos materiais. 
Posteriormente apresentarão um seminário, por grupo, com duração máxima de 15 minutos 
para expor as entrevistas e pesquisas realizadas, apresentando alternativas corretas para o 
descarte, caso o profissional entrevistado realize de maneira incorreta. 
Por fim, será confeccionado materiais como mesa, cadeira, puf, ou outros móveis, 
utilizando materiais descartáveis para a colaborar com a estruturação da biblioteca infantil 
do CEINF.  

16. REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Atividades Data Horário de 

Início 

Horário de 

Término 

Local de realização 

das atividades 

Período de Entrevistas 10/05/18 à 

14/05/18 

-- -- Centros de Beleza e 

Estética 

Apresentação dos seminários 15/05/18 à 

20/05/18 

-- -- Faculdades 

MAGSUL 

Entrega dos móveis recicláveis 24/05/18 19:00 22:30 Faculdades 

MAGSUL 

17. CRONOGRAMA FINANCEIRO 

RECURSOS PRÓPRIOS (RS) 

Período 
Material de 
Consumo 

Material 
Permanente 

Serviços 
de 

Terceiros 

Despesas 
Locomoção 

Diária Pró-
Labore 

TOTAL 

-- --- -- -- --- --- --- 

TOTAL -- -- -- --- --- --- 

18. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

✓ NALINI, J. R. Ética geral e profissional. 2. ed. São Paulo: RT, 1999.  

✓ FORTES, P. A. C. Ética e Saúde: questões éticas, deontológicas e legais; 

autonomia e direitos do paciente; estudo de casos. São Paulo: EPU, 2002.  

✓ LEI Nº 12.592 de 18.01.2012 - Regulamentação da Profissão de Esteticista. 

Disponível em:  

            http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12592.htm 

✓ Biossegurança e a Esteticista. Disponível em: 

https://www.mundoestetica.com.br/dicas/a-biosseguranca-em-estetica/ 

 
LOCAL: Ponta Porã MS                      DATA: 25/05/18                    ASS. RESPONSÁVEL 

19. PARECER E AVALIAÇÃO DO PROJETO FUNDAMENTADO DO(A) 
COORDENADOR(A) DO CURSO OU DO PROF. ORIENTADOR 

As atividades foram bem organizadas e os acadêmicos participaram ativamente das  
atividades propostas.  
 

LOCAL: Ponta Porã MS                      DATA: 25/05/18                     

 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12592.htm


 
   COORDENADOR DO CURSO                                                 PROF. ORIENTADOR 

20. RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Todas as atividades foram desenvolvidas conforme o cronograma de atividades. 
 

21. AVALIAÇÃO DO PROJETO 

O projeto foi muito proveitoso pois permitiu as acadêmicas compreenderem que o ser 
humano deve ser solidário e desenvolver ações que ajudem ao próximo e o meio em que 
está inserido, cumprindo seus deveres cívicos e morais. Também ocorreu a 
conscientização da biossegurança para a segurança do profissional e do cliente, e como a 
esteticista deve preservar o meio ambiente com o descarte dos materiais. 

 
Móveis confeccionados pelas acadêmicas: 

 



 



 
 

Entrega dos móveis no CEINF: 



 
 

Acadêmicas que participaram do projeto: 
1 Semestre 2018 – III Turma 
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