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 A hepatite B é considerada uma doença de risco ocupacional para 
profissionais de beleza e estética que utilizam instrumentos perfurocortantes 
inadequadamente desinfetados e esterilizados em suas atividades, os quais 
podem se contaminar com sangue, secreções biológicas, cutâneas e com 
fragmentos teciduais dos clientes. O estudo tem como objetivo descrever a 
ocorrência de acidentes com materiais perfurocortantes envolvendo 
profissionais de beleza e estética frente à hepatite B. Trata-se de um estudo 
quantitativo, de corte transversal e do tipo survey. Foram entrevistados 80 
profissionais que trabalham no segmento de beleza e estética em salões da 
zona norte de Feira de Santana-BA. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da UEFS, parecer nº 1.296.795. Do total de participantes 
(n=80) 93,7% declararam já ter se acidentado com materiais perfurocortantes, 
destes 52,5% referiram ter se acidentado uma vez, 41,2% referiram varias 
vezes e 6,3% declararam nunca ter sofrido acidentes. Portanto, constata-se 
que os profissionais do segmento de beleza e estética estão expostos aos 
riscos de contaminação por agentes infecciosos inclusive o vírus da Hepatite B, 
bem como, ao aumento do risco da infecção cruzada entre os clientes e vice 
versa. Com relação à condição vacinal 48,8% referiram que nunca foram 
vacinados contra a hepatite B, 8,8% desconhecem a condição vacinal e 38,7% 
afirmaram ter o esquema vacinação completo. Neste sentido, estes dados são 
preocupantes, uma vez que evidenciam os riscos em que esses trabalhadores 
estão expostos por conta da particularidade do tipo de atividades laborais por 
eles desenvolvidas. Conclusão: intervenções educativas com a finalidade de 
orientar esses profissionais sobre a importância do uso de equipamentos de 
proteção bem como a realização do esquema completo de vacinação conta 
hepatite B devem ser estimulados.  
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