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RESUMO

Atualmente, os salões de beleza têm despertado a preocupação de pesquisadores quanto à ameaça de transmissões de doenças através de 
materiais utilizados frequentemente nesses locais. Dentre os materiais comumente compartilhados pelos clientes, estão os pentes e escovas, nos 
quais sem higienização adequada podem transmitir micoses superficiais causadas por fungos dermatófitos. Sendo assim, a presente pesquisa 
dedicou-se em trabalhar com amostras coletadas de pentes e escovas de 10 salões de beleza (totalizando 20 amostras) localizados no centro de 
São Luís, com o objetivo de identificar os fungos prevalentes. Foi aplicado um questionário para averiguar a forma de higienização empregada. A 
identificação dos fungos leveduriformes, foi realizada no setor de Microbiologia do Laboratório Central de Saúde Pública do Maranhão (LACEN-
MA), através do VITEK 2 compact.  Para a identificação microscópica dos fungos filamentosos foi realizada a técnica de microcultivo e deixada na 
estufa à 37°C por 10 a 15 dias, até que se observou o desenvolvimento de hifas com ou sem pigmentação. Após análise das amostras, obteve-se 
os seguintes resultados: do total de 20 placas com semeio dos pentes e escovas dos usuários dos salões de beleza, 18 (90%) resultaram em 
crescimento de colônias, ou seja, culturas positivas e 2 (10%) apresentaram ausência de crescimento, culturas negativas. As placas inoculadas 
com amostras das escovas de cabelo apresentaram maior crescimento de colônias fúngicas se comparadas às amostras dos pentes. De modo 
geral, das 20 placas com inóculos desses materiais de uso coletivo, 15 (75%) apresentaram crescimento de colônias com características de fungos 
filamentosos e 3 (15%) crescimento de colônias com características de fungos leveduriformes e em 2 (10%) não houve crescimento de fungos. 
Com a identificação desses isolados concluiu-se que 10% foram positivas para o fungo dermatófito do gênero Microsporum sp.; 70% 
apresentaram crescimento de fungos anemófilos, Aspergillus sp. E Penicillium sp. E 20%  foram amostras negativas.
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