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RESUMO 

Objetivo: Objetivou-se pesquisar a presença de S. aureus em máscaras de cílios, 

utilizadas em salões de beleza situados no município Cuité-PB. 
Métodos: A coleta das amostras foi realizada em três salões de beleza, através de 

swabs, e colocadas em tubos de ensaio com caldo BHI (Brain Heart Infusion). Em 

seguida foram cultivadas em Ágar Manitol Salgado, Ágar MacConkey, Ágar Mueller-

Hinton e Ágar Sabouraud Dextrose e incubadas por 48 horas a 37°C. 
Resultados: Não foi detectada S. aureus nas amostras cultivadas. No entanto, 

observou-se crescimento de Micrococcus luteus em uma das amostras. Apesar de ser 

uma bactéria considerada não patogênica, diante deste crescimento, sugere-se 

problemas com o sistema conservante da máscara de cílios, o que poderia permitir o 
desenvolvimento de outros microrganismos. 

Conclusões: Diante do resultado apresentado, conclui-se que se faz necessário evitar o 

compartilhamento de máscaras de cílios e estimular a higienização correta deste 

cosmético. 
 

Palavras-Chave: Cosmético. Infecção. Micrococcus luteus. Salões de beleza. 

Staphylococcus aureus. 

 

ABSTRACT 

Objective: To evaluate the presence of S. aureus in eyelash masks used in beauty 
salons located in the municipality of Cuité-PB. 

Methods: Sampling was carried out in three beauty salons, using swabs placed in test 

tubes with BHI broth (Brain Heart Infusion). Then, they were cultured on Salted Mannitol 

Agar, MacConkey Agar, Mueller-Hinton Agar and Sabouraud Dextrose Agar and incubated 

for 48 hours at 37°C. 
Results: S. aureus was not detected in the cultivated samples. However, Micrococcus 

luteus growth was observed in one of the samples. Despite being a non-pathogenic 

bacterium, in view of this growth, problems with the preservative system of the cilia 

mask are suggested, which could allow the development of other microorganisms. 
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Conclusions: in view of this result, we conclude to be necessary to avoid sharing 

eyelash masks and to encourage the correct hygiene of this cosmetic. 

 

Keywords: Cosmetic. Infection. Micrococcus luteus. Beauty salons. Staphylococcus 
aureus. 

 

1. Introdução 

 

A beleza vem sendo instrumento de inspirações para valores pessoais há séculos, 

sendo estes padrões, criteriosos e determinados pela sociedade. A vaidade levou à busca 

por diversas práticas de embelezamento para o corpo, em especial os olhos. Estes são 

considerados como identidade, a partir da qual percebe-se o brilho presente em uma 

pessoa. São eles os determinantes de algumas emoções e sentimentos, representando 

um dos pontos principais nas práticas de aprimoramento de beleza.1-2 

Os salões de beleza são estabelecimentos importantes no trato com os olhos, 

dando destaque maior a estes, através de máscaras de cílios, as quais permitem um 

maior volume aos cílios, realçando-os.3   

Por serem compartilhadas diariamente, em diferentes clientes, as máscaras de 

cílios ao contato direto com os olhos, podem ser contaminadas por microrganismos como 

Staphylococcus aureus, fato que pode ser potencializado pela redução de agentes 

conservantes presentes neste cosmético.4  

Os Staphylococcus aureus são microrganismos que podem ser encontrados na 

microbiota normal da pele, porém com grande potencial patogênico. Medindo 

aproximadamente 0,5 a 1,5 μm de diâmetro, são cocos gram-positivos anaeróbicos 

facultativos, imóveis, que podem apresentar-se de diversas formas, como células únicas, 

ou ser comparadas a cachos de uva por estarem agrupadas.5-7 

Essas bactérias podem provocar infecções quando há lesões cutâneas ou em casos 

de imunossupressão, o que facilita a proliferação destas. Muitos estudos apontam para 

um maior risco de contaminação ou infecção em crianças, idosos, pacientes 

hospitalizados e profissionais de saúde.8-12 

S. aureus é um importante patógeno não esporulado, que possui como fatores 

contribuintes para sua virulência a presença de cápsula bacteriana, a liberação de toxinas 

e enzimas com alto poder de patogenicidade, que podem causar danos aos tecidos 

aderidos com uma alta multiplicação nestes. Podendo causar infecções simples, sendo 

estas superficiais, até infecções mais graves sistêmicas.13-15 

Uma preocupação recente relaciona-se ao diagnóstico de S. aureus resistente à 

meticilina (MRSA). Cepas que apresentam gene mecA são capazes de produzir uma 

proteína de baixa afinidade a penicilina (PBP2a), o que confere resistência aos 

antibacterianos beta-lactâmicos, dificultando, especialmente, tratamento empíricos.16  
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Murray et al.17 afirmam que seu diagnóstico como agente de infecções pode ser 

realizado a partir da coleta das amostras, semeadura e identificação a partir de culturas 

em meio seletivos, como o Ágar manitol salgado, técnica de coloração de Gram, provas 

bioquímicos e sorologia.   

Diante do exposto sobre esta bactéria e o risco de contaminação de máscara de 

cílios, o presente trabalho objetivou avaliar microbiologicamente amostras desses 

cosméticos, utilizados em salões de beleza situados no município de Cuité/PB, buscando, 

de modo especial, verificar a presença de Staphylococcus aureus.  

 

2. Métodos  

 

Esta pesquisa, do tipo experimental, foi realizada em três salões de beleza do 

município Cuité/Paraíba – Brasil e o processamento das amostras ocorreu no Laboratório 

de Microbiologia da Unidade Acadêmica de Saúde (UAS), no Centro de Educação e Saúde 

(CES) em Cuité-PB, da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG). 

As amostras disponibilizadas pelos salões de beleza foram colhidas dos aplicadores 

das máscaras de cílios através de swabs, os quais foram colocados em tubos de ensaio 

estéreis, contendo 0,5 mL de caldo BHI (Brain Heart Infusion). Posteriormente as 

amostras foram acondicionadas em caixas térmicas e transportadas para o Laboratório 

de Microbiologia da UFCG – CES – UAS para análise. Além dos salões, ocorreu análise de 

duas outras amostras, uma de uso particular e outra virgem (utilizada como controle).  

Buscando-se isolar Staphylococcus aureus foi utilizado o meio de cultura Ágar 

Manitol Salgado preparado de acordo com as instruções do fabricante. Contudo, de forma 

complementar, além dessa averiguação, foram utilizados os meios Ágar MacConkey, o 

qual é seletivo para enterobactérias, Ágar Mueller Hinton que é inespecífico, permitindo o 

crescimento de diversas cepas bacterianas e Agar Sabouraud Dextrose (acrescido de 

Ceftriaxona) utilizado para isolamento seletivo de fungos. 

Após a chegada das amostras ao Laboratório de Microbiologia, estas foram 

semeadas nos meios de cultura citados, sendo incubadas em estufa a 37°C por 24-48 

horas, com exceção das placas com Ágar Sabouraud dextrose, que também foram 

incubadas a 25°C para possível isolamento de fungos filamentosos. Quando necessário, 

esfregaços corados pela técnica de Gram foram feitos para verificação da morfologia das 

cepas e coloração. Para identificação microbiológica, foram propostos alguns testes, 

dentre estes catalase que diferencia o gênero Staphylococcus de Streptococcus, sendo o 

primeiro positivo, prova da bacitracina que diferencia gênero Staphylococcus de 

Micrococcus, além de provas bioquímicas para bactérias como urease e identificação de 

eventuais colônias fúngicas por micromorfologia, se necessário.17  
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3. Resultados  

 

Conforme disponibilidade, foram cedidas para análise, uma amostra de máscara 

de cílios do salão “A”, três do salão “B”, e uma de “C”, assim como também foram 

analisadas uma amostra virgem e outra de origem particular. No entanto, após o período 

de incubação, houve crescimento de colônias bacterianas apenas da máscara de cílios do 

salão “A”. 

A partir da cultura em Ágar Mueller Hinton foi realizada a coloração de Gram para 

visualização das características morfo-tintoriais da bactéria isolada, processo no qual, 

pode-se perceber que se tratava de uma bactéria Gram positiva, com arranjo dos cocos 

em forma de cacho (Figura 1). Posteriormente foi realizado, a partir desta mesma 

cultura, o teste da catalase, no qual obteve-se resultado positivo. 

 

Figura 1 – Aspecto microscópico das bactérias isoladas a partir da máscara de 

cílios, proveniente do salão “A”, coradas pela técnica de Gram. 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Sabendo-se que essa morfologia encontrada e positividade para catalase são 

características em comum, tanto ao gênero Staphylococcus quanto ao gênero 

Micrococcus, realizou-se teste da bacitracina através de antibiograma. Neste teste de 

susceptibilidade, a amostra do salão “A” apresentou-se sensível (Figura 2), confirmando 

se tratar de Micrococcus sp. 
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Figura 2 – Teste de sensibilidade a bacitracina, demonstrando positividade para 

gênero Micrococcus. 

 
Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Diante do resultado positivo para Micrococcus sp. e mesmo percebendo-se que a 

macromorfologia da bactéria era compatível com a espécie M. luteus (colônia 

amarelada), procedeu-se com prova bioquímica da urease, na qual apenas a espécie M. 

luteus produz essa enzima, diferenciando-a de M. roseus (Figura 3). 

 

Figura 3 – Resultado da prova bioquímica da urease demonstrando 
positividade para espécie M. luteus (duplicata) 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

4. Discussão 

 

O presente trabalho corrobora os estudos realizados por Accacio, Almeida e 

Boni18, no qual, também, foi demonstrada ausência de Staphylococcus aureus em todas 

as amostras de máscaras de cílios avaliadas. De acordo com os resultados do presente 

estudo, foi identificada a espécie Micrococcus luteus, a qual é aeróbica, caracterizada por 

sua forma esférica, sendo uma bactéria gram-positiva e catalase positiva.19  
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A espécie M. luteus detectada no presente estudo, é encontrada constantemente 

no meio ambiente, sendo transitoriamente detectada na pele humana e dificilmente 

causando infecções nesta.17 Esta espécie de acordo com o estudo de Akbar et al.20 

apresentou atividade antimicrobiana contra alguns patógenos como Salmonella 

typhimurium e Escherichia coli, o que pode sugerir um papel protetor desta bactéria ao 

fazer parte da microbiota humana. 

Por outro lado, ainda que esteja raramente correlacionado a infecções, este 

microrganismo pode relacionar-se à abcessos, meningite, bacteremia, pneumonia e 

artrite séptica.17 Dessa forma, por estar presente na pele humana, pode-se justificar sua 

presença na máscara de cílios, pelo contato com os olhos de algum usuário. Fazendo-se 

necessário o cuidado ao uso e compartilhamento destas máscaras, pois apesar de ser 

raro as infecções por esta bactéria, os riscos ainda são reais.  

O crescimento microbiano na amostra “A” indica uma possível ineficácia no 

sistema de conservantes deste produto. Porém, a de se destacar que esta máscara de 

cílios não apresentava data de validade impressa no rótulo, podendo estar vencida. Além 

disso, ao observar quais conservantes faziam parte da composição das amostras, a única 

marca que não fazia utilização de parabenos foi justamente a que estava contaminada 

por M. luteus, embora tivesse em sua composição as substâncias com função bactericida, 

fenoxietanol e caprilil glicol. 

De acordo com Tansini e Sousa21, o uso de substâncias derivadas do parabeno são 

necessárias para evitar contaminações bacterianas em maquiagens, as quais poderiam 

proporcionar infecções oculares, assim como erupções cutâneas. Ainda seguindo os 

autores citados, a ausência desta matéria-prima em alguns cosméticos, pode ser 

justificada por suas propriedades cancerígenas.  

Pack et al.22 recomendam a substituição das máscaras de cílios nos salões de 

beleza a cada três meses, em tempo máximo, tendo assim uma margem de segurança 

para as pessoas, minimizando a possibilidade de possíveis infecções.  

 

5. Conclusões 

 

No presente trabalho, não se observou S. aureus nas máscaras de cílios, porém 

uma amostra apresentou crescimento de Micrococcus luteus. Essa contaminação pode 

estar relacionada a validade do produto ou mesmo pela ineficácia do sistema 

conservante. 

Desta forma, recomenda-se mais medidas de prevenção nos salões de beleza 

quanto ao uso de maquiagens coletivas, como o aviso prévio aos clientes da importância 

do uso individual de máscaras de cílios, além da limpeza com algodão embebido em 

álcool na parte exterior do produto.  
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Por fim, tendo em vista o número reduzido de publicações recentes encontradas, 

em especial quanto a qualidade microbiológica de máscaras de cílios, percebe-se a 

relevância do tema, o qual pode ser explorado em novos estudos, reforçando sua 

contribuição científica e social. 
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