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CUIDADOS COM A PELE 
NO AMBIENTE DE TRABALHO 

Introdução

A pele é um órgão muito exposto ao meio ambiente e todos os trabalhadores devem estar compromis-
sados com a adoção das medidas de proteção coletivas e individuais, como o uso de aventais de segu-
rança, luvas e máscaras apropriadas, óculos de proteção, higiene pessoal antes e depois da exposição 
no trabalho.

Lesões químicas

Substâncias alcalinas, ácidas, solventes, detergentes, metais, resinas e outros compostos possuem po-
tencial de provocar efeitos danosos agudos ou crônicos à pele, como as dermatites de contato e as 
queimaduras, de especial importância nos ambientes de laboratório, sendo as mãos e a face as regiões 
mais acometidas.

As fichas de segurança de produtos químicos (FISPQs) são documentos úteis, que contêm instruções 
que visam salvaguardar a saúde dos profissionais, devendo estar disponíveis ao acesso dos mesmos nos 
locais de labor.

Primeiros socorros de lesões químicas

No caso de queimaduras químicas, deve-se lavar com água abundan-
te por pelo menos 15 minutos, mas o jato de água não deve ser forte, 
aplicar compressas úmidas frias, evitar furar as bolhas, ou remover 
roupas aderidas, ou colocar substâncias como pomadas, cremes ou 
unguentos sobre a lesão. Cobrir a área com material estéril ou pano 
limpo. A vítima necessita ser encaminhada à assistência médica e, 
em casos extensos, ser atendida em centro médico especializado 
em queimados.
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Lesões mecânicas

A pele é suscetível a traumatismos abertos ou fechados, superficiais ou profundos, que podem ocorrer 
ao longo da vida laboral. Treinamentos de primeiros socorros são de utilidade pública e o trabalhador 
deve procurar adquirir noções de como agir em situações básicas de urgência e emergência.

Os traumas cutâneos fechados podem se manifestar por contusões leves, edemas, hematomas e sero-
mas superficiais. Já os traumas abertos, denominadas feridas, têm manifestações variadas conforme a 
natureza do agente agressor.

Em atividades de laboratórios, onde pode haver utilização de estiletes, pregos, vidros, madeira, metais, 
e outros instrumentos cortantes ou perfurantes, os trabalhadores ficam vulneráveis às lesões cutâneas, 
sendo as mãos, antebraços e braços as partes do corpo mais afetadas, em que o uso de adornos, biju-
terias e joias devem ser evitados.

Objetos cortantes podem provocar desde lesões mínimas até esfoladuras, esmagaduras, fraturas, perfu-
rações e amputações, com perdas parciais ou totais de membros dos profissionais.

Primeiros socorros de lesões mecânicas

Na vigência de lesões com sangramento leve a moderado, deve-se lavar o ferimento com água a sabão, 
remover eventuais sujidades, cobrir o local para evitar contaminação (pano limpo, caso não haja material 
estéril) e encaminhar o trabalhador para tratamento médico o mais rápido possível.

No caso de sangramentos abundantes, deve-se manter a calma, já que o acidentado precisará aguardar 
deitado até sua remoção para o pronto socorro. Enquanto a remoção não ocorre, deve-se comprimir di-
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retamente o ferimento, preferencialmente com a mão enluvada ou utilizando compressa ou gaze estéril, 
ao mesmo tempo em que se eleva o membro afetado, o que só não deve ser feito no caso de fraturas 
ou luxações.

Deve-se manter cobertura vacinal atualizada dos trabalhadores, além do uso dos equipamentos de pro-
teção individual, manuseio cuidadoso dos materiais, limpeza e organização do ambiente de trabalho.

Procure um serviço médico diante de qualquer queixa ou alteração da 

pele.  Lembre-se de manter os cuidados com sua pele no ambiente de 

trabalho e em qualquer estação do ano! 
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