
 
 
 

Perigos para a saúde em Manicures 
 

 Produtos utilizados em salões de unha podem conter substâncias químicas que 

podem afetar a saúde do trabalhador. Usando esses produtos pode expor os 

trabalhadores a produtos químicos salão de manicure. Os trabalhadores podem 

respirar os vapores, poeiras nocivas, ou névoas; obter o produto em sua pele ou nos 

olhos; ou engolir o produto se ele é acidentalmente transferido para comida ou 

cigarros. 

 Trabalhando em um salão de beleza expõe os trabalhadores a muitos produtos 

químicos diferentes a cada dia. Estas exposições podem "somar", especialmente 

quando muitos produtos estão sendo usados ao mesmo tempo, os produtos são 

usados dia após dia, ou quando há pouca ventilação no salão. Quando isso acontece, 

os trabalhadores podem ficar doentes. Muitos trabalhadores do salão de beleza do 

prego também trabalhar longas horas, o que aumenta a quantidade de tempo que eles 

podem ser expostos a produtos químicos. Estes tipos de posições de risco podem 

fazer os trabalhadores doente imediatamente ou causar efeitos ao longo do tempo. 

 Exposição a produtos químicos pode ser controlada. A informação abaixo irá 

ajudá-lo a descobrir o que os produtos químicos estão em produtos do seu salão de 

beleza e quais os passos que você pode tomar para reduzir as exposições e proteger 

a saúde do trabalhador. Você pode encontrar informações mais específicas sobre os 

produtos químicos em seu local de trabalho a partir das fichas de dados de segurança 

(SDS) que os fabricantes são obrigados a fornecer para produtos de salão 

potencialmente perigosas. 

 

Produtos químicos perigosos encontrados no Salão 

 

 Produtos utilizados em salões de unha pode conter muitas substâncias 

químicas que podem ter efeitos graves para a saúde. 

 Alguns produtos químicos potencialmente perigosos, os tipos de produtos que 

podem ser encontrados em, e como eles podem afetar um trabalhador incluem: 

 

 Acetona (removedor de unha polonês): dores de cabeça; tonturas; e irritação 

nos olhos, pele e garganta. 

 Acetonitrilo (unha cola removedor): nariz irritado e da garganta; problemas 

respiratórios; náuseas; vômitos; fraqueza; e exaustão. 



 Acetato de butila (unha polonês, unha polonês removedor): dores de cabeça e 

irritação nos olhos, pele, nariz, boca e garganta 

 Dibutil ftalato (DBP), (unha polonês): náuseas e irritada olhos, pele, nariz, boca 

e garganta. Exposições de longo prazo a elevadas concentrações pode causar 

outros efeitos graves. 

 Acetato de etilo (unha polonês, removedor de unha polonês, cola unha): olhos 

irritados, estômago, pele, nariz, boca e garganta; níveis elevados podem 

causar desmaio. 

 Metacrilato de etilo (EMA), (líquido unha artificial): asma; irritação nos olhos, 

pele, nariz e boca; dificuldade de concentração. Exposições durante a gravidez 

pode afetar o seu filho. 

 O formaldeído (unha polonês, endurecedor de unhas): dificuldade em respirar, 

incluindo tosse, ataques de asma e chiado no peito; reações alérgicas; irritação 

nos olhos, pele e garganta. O formaldeído pode causar câncer. 

 Acetato isopropílico (unha polonês, unha polonês removedor): sonolência, e 

irritada olhos, nariz e garganta. 

 Ácido metacrílico (unha primário): queimaduras na pele e irritação nos olhos, 

pele, nariz, boca e garganta. Em concentrações mais elevadas, este produto 

químico pode causar dificuldade em respirar. 

 Metil metacrilato (MMA), (produtos para unhas artificiais, apesar de proibido 

para uso em diversos Estados): asma; irritação nos olhos, pele, nariz e boca; 

dificuldade de concentração; perda do olfato. 

 Compostos de amônio quaternário (desinfectantes): a pele irritada e nariz e 

pode causar asma. 

 Tolueno (unha polonês, cola unha): pele seca ou rachada; dores de cabeça, 

tonturas e dormência; irritação nos olhos, nariz, garganta e pulmões; danos ao 

fígado e rins; e prejudicar a crianças não nascidas durante a gravidez. 

 Os trabalhadores precisam relatar quaisquer problemas de saúde que eles 

acham que são dos produtos que utilizam no local de trabalho para o seu empregador 

e médico. Os empregadores devem acompanhar os relatórios de problemas de saúde 

dos trabalhadores. 

 Onde encontrar informações sobre os produtos químicos encontrados em 

produtos do salão de beleza, informações sobre o produto está disponível em 

embalagens, ou em materiais impressos fornecidos com o produto, tais como fichas de 

segurança. 

 

 

 

 

 

 



Etiquetas de produtos: 

 

No mínimo, de uso profissional produtos de salão unha deve fornecer as seguintes 

informações: 

O nome e endereço do fabricante ou do distribuidor do produto. 

Uma indicação de identidade explicar o tipo e a utilização do produto através da 

utilização do nome, descritor, ou ilustração; 

Fatos sobre o produto, como instruções de utilização segura, se um produto pode ser 

perigoso se usado incorretamente; e 

Todas as declarações de advertência e cuidado necessários. 

Hazard Communication Standard da OSHA exige que os fabricantes de produtos para 

fornecer proprietários de salão com uma folha de dados de segurança (SDS) para 

cada produto utilizado no salão que pode conter um produto químico perigoso em 1% 

ou mais (ou a 0,1% ou mais para os produtos químicos que podem causar câncer ) ou 

que poderiam ser liberados no ar acima dos limites estabelecidos pela OSHA ou pela 

Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais (ACGIH). A SDS 

explica os riscos para a saúde dos produtos e lista precauções de protecção dos 

trabalhadores. Em geral, o SDS deve fornecer informação sobre: 

 

Ingredientes perigosos no produto; 

Como os utilizadores podem ser expostos aos ingredientes; 

Saúde e segurança riscos para os usuários ao utilizar o produto; e 

Precauções para a utilização com segurança e armazenar o produto, incluindo o que 

fazer em situações de emergência. 

 OSHA publicou recentemente uma atualização para seu Hazard 

Communications Padrão, alterando a classificação dos produtos químicos, rotulagem, 

e os requisitos da ficha de segurança, para que eles se alinham com o Sistema 

Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos 

(GHS). Consulte a página Comunicação de Riscos da OSHA para obter mais 

informações sobre essas alterações e quando vai entrar em vigor. SDSs geralmente 

contêm as mesmas informações como SDSs, mas todas as informações serão 

apresentadas em um formato padrão. 

 Os empregadores devem ler cada SDS e certifique-se que entendê-los. Eles 

também devem fazer o SDSS à disposição dos seus trabalhadores, tais como 

funcionários do salão, em um lugar perto do produto para que os trabalhadores podem 

acessar convenientemente a informação. Os empregadores também são obrigados a 

fornecer informação e formação a todos os trabalhadores que utilizam o produto sobre 

os potenciais perigos da químicos e como usar o produto com segurança. 



 

Passos para prevenir exposições e proteger a saúde do 

trabalhador: 

 

Os empregadores e os trabalhadores podem tomar medidas para proteger a saúde 

quando se trabalha com produtos que contêm substâncias químicas potencialmente 

perigosas. 

1. Escolha produtos mais seguros e ler sobre os Produtos utilizados 

2. Sempre que possível, use produtos com os produtos químicos menos 

perigosos em si. 

3. Livre: Alguns produtos agora afirmam ser feita sem o "trio tóxico" (tolueno, 

formaldeído e dibutil ftalato). Estes produtos são chamados produtos "3-free". 

 Ácido livre: Alguns primers afirmam ser feita sem produtos químicos 

como ácido metacrílico. Estes são rotulados como "ácido livre." 

 Para qualquer produto usado em seu salão de beleza, estar ciente dos efeitos 

sobre a saúde que podem causar e como evitar a superexposição. 

 Leia sempre os rótulos dos produtos e SDSs e siga as instruções do fabricante 

quando utilizar todos os produtos do salão de beleza do prego, incluindo aqueles 

rotulados como "livre" de produtos químicos perigosos. FDS pode não conter todas as 

informações necessárias para se proteger adequadamente, por exemplo, o fabricante 

pode declarar "usar luvas impermeáveis", sem especificar o tipo de material das luvas 

necessário. 

 

Ventilar o ambiente para remover produtos químicos no ar 

A ventilação é a melhor maneira de diminuir o nível de produtos químicos em um salão 

de beleza! 

 Testes laboratoriais NIOSH (PDF) indicam que os sistemas de ventilação de 

escape pode reduzir a exposição química trabalhador em salões de unha em pelo 

menos 50%. 

 

 

 

 

 

 



 

Estes passos realmente ajudar a melhorar a saúde do trabalhador: 

 Deixe o ar fresco, quando possível, abrindo portas e janelas. Se o salão tem 

um teto de ventilação, deve ser ligado e funcionando. 

Mantenha sempre o sistema de escape salão de beleza por diante. 

 Se o seu salão de beleza não tem um sistema de escape, mantenha sempre a, 

ventilação e ar condicionado sistema de aquecimento (HVAC) durante o horário de 

trabalho. O interruptor do ventilador termostato HVAC deve estar sempre na posição 

"on" (e não "auto") para que seja executada mesmo quando o calor ou o ar 

condicionado está desligado. O proprietário do salão deve fazer uma limpeza no 

sistema de ar condicionado e substituir os filtros pelo menos uma vez por ano. 

 Instalar exaustores sempre que possível. Fixar lugar perto de portas ou janelas 

abertas. Os fixar devem puxar o ar em uma das extremidades do salão de beleza e 

empurrá-lo para fora do outro lado. 

 Se o salão tem ventilado tabelas, verifique se eles estão ligados. Além disso, 

alterar os filtros de carvão, pelo menos uma vez por mês e limpar a bacia de captura, 

pelo menos, uma vez por semana. 

 Considere o uso de máquinas de ventilação portáteis para remover poeira e 

produtos químicos diretamente da área de trabalho. 

Use Práticas Seguras de trabalho para evitar exposições regulares e acidentais 

 Produtos químicos rótulo mudou-se de grandes garrafas de garrafas menores 

com as informações do rótulo do fabricante. 

 Fechar os frascos bem quando eles não estão sendo utilizados assim que o 

produto não se derrame ou entrar no ar. 

 Use latas de lixo de metal com apertados, tampas de fecho automático para 

manter os produtos para as unhas embebido em bolas de algodão e outro lixo da 

evaporação e ficando no ar do salão. 

Coloque bolas de algodão e outros materiais embebido no latas de lixo imediatamente. 

 Se você não tem latas de lixo de metal com tampas de fecho automático, bolas 

de algodão e materiais colocados embebido em um saco selado antes de colocá-los 

na lata de lixo e manter o lixo coberto. 

 Latas de lixo vazias muitas vezes e retirar da área de trabalho para o lixo fora 

no final de cada dia. 

 Use apenas a quantidade de produto que você precisa para executar serviços. 

Quando possível, não manter o produto extra em estações de trabalho. 



 Siga as instruções para a eliminação segura de produtos químicos usados. 

NÃO despeje-os na pia ou vaso sanitário, jogá-los no chão ou no esgoto fora, ou 

coloque-os em bolas de algodão. 

 Alguns produtos químicos têm exigências específicas de eliminação. Por 

exemplo, usado acetona líquido deve ser guardado num aprovados pelo departamento 

de recipiente de metal fogo e eliminados como resíduos perigosos. 

Lave as mãos antes de comer, beber, aplicar cosméticos, e tabagismo. 

 Mantenha os alimentos e bebida coberto em todos os momentos, e não 

armazenar ou comer alimentos em áreas de trabalho. 

Luvas 

Mantenha os produtos Off da pele e dos olhos 

 Usar camisas de mangas compridas para proteger os braços e as calças ou 

saias que são pelo menos na altura do joelho para proteger o seu colo a partir das 

unhas de acrílico e outras poeiras. 

 Lave as mãos antes e depois de trabalhar em clientes; antes de comer, beber, 

aplicar cosméticos ou de fumar; e depois de manusear ou transferência de produtos. 

 Usar óculos e o tipo adequado de luvas descartáveis ao manusear e 

transferência de produtos. Por exemplo, luvas de borracha nitrílica proteger contra 

muitos produtos químicos usados em produtos de salão de unhas, mas de látex ou 

vinil luvas são adequadas ao manusear acetona. 

Substitua imediatamente as luvas se há cortes, rasgos ou furos. 

 Cobrir e proteger cortes ou rachaduras em sua pele. Pele danificada pode 

aumentar a absorção de produtos químicos e exposição. 

 Não continue a usar um produto se houver sinais visíveis de irritação da pele 

imediatamente após a exposição ao produto ou da exposição anterior ao produto. 

 Observe que, se suas mãos mostrar sinais de irritação, você deve examinar 

suas luvas para se certificar de que eles estão intactos e proteger adequadamente sua 

pele. 

Determinar se Proteção Respiratória, se necessário: 

 Respiradores proteger contra a respiração em gases e vapores perigosos (tais 

como formaldeído) e partículas (tais como poeira, germes e vírus). Os empregadores 

devem avaliar a exposição dos trabalhadores a poeiras e / ou vapores químicos, 

determinar se os níveis no local de trabalho são um risco para os trabalhadores, e 

decidir se os respiradores são necessárias para proteger os trabalhadores. Outros 

grupos que podem ajudar incluem portador de um empregador privado de seguros, 

associações profissionais, empresas de consultoria e de higiene industrial privadas. 

 



 A maioria trabalha em um salão de beleza não vai exigir proteção respiratória; 

boa ventilação e boas práticas de trabalho deve manter a exposição a gases, vapores, 

e as partículas a um mínimo. No entanto, quando é necessária proteção respiratória, 

os empregadores devem implementar um programa de proteção respiratória que 

atenda aos requisitos de Proteção Respiratória padrão da OSHA, 29 CFR 1910.134. 

 Este programa deve incluir a seleção adequada respirador, ajuste de testes, 

avaliações médicas e treinamento. Os trabalhadores também podem decidir que eles 

querem usar um respirador durante a transferência de produtos químicos ou desbaste 

e arquivamento pregos, caso em que o empregador pode também têm 

responsabilidades no âmbito da norma de Proteção Respiratória da OSHA. 

 

Tipos de respiradores que podem ser utilizados em salões de beleza: 

 Respiradores filtragem peça facial (muitas vezes chamado de "N95s" ou 

máscaras contra poeira): Só use N95s que são NIOSH-aprovado. N95s proteger os 

trabalhadores de partículas, como poeira, vírus e outros germes, e são úteis quando 

desbaste ou Pregos do arquivamento ou usando o poder de acrílico. Eles não proteger 

os trabalhadores de vapores ou gases, tais como produtos químicos perigosos. Os 

empregadores que permitem que seus funcionários a usar este tipo de respirador 

voluntariamente deve dar a seus empregados Anexo D da OSHA Proteção 

Respiratória padrão. Este apêndice tem certos requisitos, que incluem formação e 

avaliação médica. 

 Half-peça facial respiradores elastoméricos com cartuchos: Estes respiradores 

podem proteger os trabalhadores de gases e vapores perigosos (tais como 

formaldeído) ao executar tarefas como mover produtos químicos de grandes garrafas 

de garrafas pequenas e limpeza de grandes derramamentos. Usando este tipo de 

máscara exige que o empregador implementar um programa de proteção respiratória 

em Proteção Respiratória padrão da OSHA, 29 CFR 1910.134. Esta norma tem certos 

requisitos, que incluem treinamento e ajuste de testes. Além disso, os empregadores 

devem avaliar o cartucho apropriado para o trabalho, fornecer o cartucho para os 

trabalhadores, e informar os trabalhadores sobre como e quando trocar os cartuchos. 

Este Artigo foi Traduzido do Original: 

https://www.osha.gov/SLTC/nailsalons/chemicalhazards.html 

 

 

 


