
Guia informativo destinado aos trabalhadores e empregadores

Os conselhos de prevenção do seu serviço de saùde no trabalho

PROFISSÕES relacionadas com a 

LIMPEZA
Os riscos profissionais



Nunca mexer em màquinas-ferramentas e tomadas elétricas com
as mãos hùmidas ou molhadas

Verificar o estato das tomadas e dos cabos e proceder à
manutenção do material

Garantir que os cabos não passam debaixo dos aparelhos ou
pela àgua (meter os fios sobre os ombros)

Não sobrecarregar as extensões/tomadas

Não puxar os cabos quando os desliga das tomadas

Perigo nos locais de carregamento de bateria: risco de
atmosfera explosiva, risco de derramamento de àcido.

Os riscos elétricos

O setor dos serviços de limpeza
Abrange uma grande diversidade de profissões (limpador de janelos, técnico
de espaços verde, técnico de manutenção, técnico de limpeza, técnico em meio
hospitalar, técnico de limpez salas estéreis, supervisor de turno, responsàvel de
exploração,…).

Os técnico trabalham em todos os tipos de setores (terciàrio, industrial,
saùde, nuclear, farmacêutico…).

Como tal, os riscos profissionais são inùmeros e diversos (quìmico, elétrico,
ergonòmico, biològico, trabalhos em altura, quedas,..).

A organização do trabalho é uma alavanca importante para a prevenção e
melhoria das condições de trabalho (externalização, horàrios atìpicos,
crescentes exigências dos clientes, vàrios empregadores,...). Aconselhe-se junto

dos nossos
especialistas em
prevenção!

Picadas : acidente de exposição a lìquidos biològicos, nomeadamente
em meio hospitalar

Cortes : pedaços de vidro, navalhas, …nos resìduos

Infeções : bactérias na terra (tétano), vìrus transmissìveis por via
sanguìnea (hepatite B e C, VIH)

Os riscos biològicos



Os riscos quìmicos
Ler a rotulagem dos produtos: 
FDS (ficha de dados de segurança)
atualizada a cada 3 anos

Respeitar as regras de 
armazenamento
(armàrio ventilado, bacias de
retenção, sinalética, …)

ATENCÃO : 
A ausência de etiqueta não significa que não hà riscos. Em caso

de ingestão acidental, contactar o centra de informação
antivenenos 04.91.75.25.25

Não misturar os produtosRespeitar as regras de diluição

Os produtos quìmocos podem penetrar no nosso corpo por diferentes vias

Por ingestão
Via digestiva

Por inalação
Via respiratòria

Por contacto
Via cutânea

Asma/Rinite profissional
(MP 66)

Eczema profissional
(MP 65)

Riscos para a 
saùde

Intoxicação
(acidente
quìmico)

Conselho
 Não comer, não
ingerir bebidas, não
fumar no local de 
trabalho

 Não desembalar

 Não usar aerossòis  Lavar as mãos

Usar os seus EPI

Aconselhe-se junto
dos nossos
especialistas em
prevenção!

Pictograma
de perigo

Pictograma
de perigo

Palavra-
sinal

Informação
complement
ar

Advertências
de perigo

Recomendações
de prudência

Não
vomitar…isso
queima! Não
beber…isso

queima
maìs!



Os pictogramas de perigo

As poeiras

Poeiras terrestres, de betão, sìlica,…

Risco para a saùde, nomeadamente pulmonar

Não varrer, ao invés trabalhar em hùmido

Preferencialmente aspirar (aspirador a àgua)

Poderà usar uma màscara FFP3 devidamente colocada

EU ALTERO A 
SAÙDE

EU EXPLUDO EU FACO ARDER

EU POLUO EU ESTOU SOB 
PRESSÃO

EU MATO

EU ARDO EU PREJUDICO 
GRAVEMENTE A SAÙDE

EU CORRO-O

Gràvidas : precauções especiais

A barreira da placenta não é suficiente para
proteger o feto dos produtos quìmicos. Os
contaminantes também podem ser
transmitidos pelo leite materno !

È importante informar o mais cedo possìvel
o médico do trabalho de que està gràvida.

Source INRS

Aconselhe-se junto
dos nossos
especialistas em
prevenção!



As condicionantes ergonòmicas
Podem estar na origem de doenças musculo-esqueléticas e ter
consequências graves ao nìvel :

• Humano/fìsico : acidentes de trabalho, doenças, doenças profissionais,
absentismo, dores, exlusão profissional…

• Organizacional da empresa : restrições, reorganização das equipas, trabalho
menos eficaz, custos financeiros, …

Condicionantes fìsicas :
• Movimentação de cargas / manutenção :

Cargas pesadas, difìceis de deslocar, sem preensão, …
 Utilizar ferramentas de auxìlio à manutenção ou serem
transportadas por vàrias pessoas

• Posturas de trabalho / amplitudes articulares :
Tronco inclinado para a frente, braços acima dos ombros, rotação do
torso, dos joelhos, trabalhos em altura, força nas mãos, rotação dos
pulsos…
 Trabalhar tanto quanto possìvel com os cotovelos junto ao corpo

• Repetitividade dos movimentos : alternar/variar as tarefas
regularmente

Condicionantes materiais :
• Utilizar ferramentas boas e adaptadas e ter

formação sobre como utilizà-las e realizar a
manutenção das mesmas

• Organizar os veìculos e as zonas de armazenamento

• Facilitar o acesso aos materiais (queda de objetos…)

Condicionantes ambientais : ausência de um local dedicado,
distância para os pontos de àgua… A organização deve prever isso
antecipadamente

Condicionantes organizacionais : ter em conta a diversidade
(vàrios empregadores, locais de trabalho, ferramentas de trabalho,
locais para limpar…)



As condicionantes organizacionais –
Carga psicològica

Os riscos psicossociais são o conjunto de 
fenòmenos que se manifestam no ambiente

profissional, resultantes das condiçoes e 
relações de trabalho.

Podem ter consequências para a saùde
fìsica (agravamento das doenças musculo-

esqueléticas e doenças psicossomàticas), 
psìquica e social/familar (qualidade de 

vida).

Trabalho previsto ≠ Trabalho real :

Saber compreender a « realidade do terreno »
Ter em conta os requisitos quantitativos e qualitativos do
trabalho = regular a carga de trabalho

Ter em conta o tempo de deslocação entre diferentes sìtios

Comunicar: fornecimento de informações aos trabalhadores e
clientes

Papel importante da proximidade: relação entre o cliente, a
empresa utilizadora e os trabalhadores

Informar e dar formação aos trabalhadores sobre os riscos
profissionais

Não descurar o trabalho em horàrios atìpicos e as respetivas
consequências (vàrios empregadores, vàrios atividades a tempo
parcial…); implica um bom conhecimento dos seus
trabalhadores

Favorecer o empregador ùnico

Dar visibilidade ao técnico de limpeza aos alhos dos clients

Evitar os trabalhadores isolados, instituir procedimentos de
segurança (proteção do trabalho isolado, controlo de entradas e
saìdas…)



Acompanhar o envelhecimento no 
trabalho

O envelhecimento é um fenòmeno fisiològico
Mas depende em grande medida do ambiente, 
Designadamente das condições de trabalho.

Para as empresas, os seniores são sinònimo de

• Riqueza humana, social e técnica
• Fator de sustentabilidade das empresas
• Maior eficiência

 Saber-fazer e conhecimentos adquiridos pela 
experiência

 Consciência profissional
 Esperiência, capacidade de resposta, tomada de 

iniciativa
 Transmissão de competências
 Ligação ao grupo
 Imagem da empresa



O médico do trabalho, os enfermeiros, os auxiliares médicos

O polo da prevenção: engenheiro, ergonomista, téchnico di 
higiene e segurança

prevention@omt.mc

Outros conteùdos disponìveis para transferência em : www.omt.mc

Toda a  equipa pluridisciplinar està à sua 
disposição

Bibliografia

O seu serviço de saùde no 
trabalho

Aconselhe-se junto
dos nossos
especialistas em
prevenção !

- Folheto de acompanhamento do « Guia de 
Sensibilizão dos Trabalhadores » e « Guia de 
Prevenção para Empregadores »

- INRS (Instituto Nacional de Investigação e 
Segurança)


