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produtos químicos, coidado do gando...
   
  Multiplicidade de riscos para os traballadores: caídas, 
golpes, uso de produtos químicos, manipulación de 
cargas, realización de esforzos, posturas forzadas, 
xornadas prolongadas, picos de traballo por 
campañas, etc.

 Duras condicións nas que se realizan as tarefas: 
horarios excesivos, factores ambientais adversos e 
con grande esixencia física.

 Situacións de tensións: o coidado permanente do 
gando, o constante control da maquinaria, as novas 
tecnoloxías, a incerteza que xeran as políticas 
agrarias comunitarias, o risco económico e a 
excesiva burocracia.

  Falta de formación verbo dos riscos laborais e da 
súa prevención.

 É un colectivo onde se exerce pouco a vixilancia da 
saúde.

 A representación feminina é moi importante nos 
subsectores agrícola e gandeiro. No subsector 
forestal é escasa.

O sector agrario na nosa comunidade autónoma ten 
unha serie de características e peculiaridades de seu 
que cómpre ter en conta á hora de realizar as tarefas.

Garantir postos de traballo seguros e saudables, 
exentos de risco para a reprodución, tanto para o 
home como para a muller, é garantir unha mellor 
calidade de vida e de traballo para a poboación 
activa actual e futura.

Os cambios fisiolóxicos e anatómicos que se 
producen durante o embarazo, o posparto e a 
lactación, así como as posibles complicacións, 
poden interferir na capacidade para traballar da 
muller. Doutra banda, as condicións de traballo nas 
que desempeña a súa actividade poden repercutir na 
súa saúde no curso do embarazo, no futuro neno ou 
nena e sobre a lactación.

INTRODUCIÓN

PERSPECTIVA DO SECTOR AGRARIO EN 
GALICIA

A prevención debe comezar mesmo antes de saber 
que se está embarazada; manter un bo estado de 
saúde previo favorece o embarazo en todas as 
súas etapas. É fundamental informar o médico do 
estado de embarazo para previr posibles danos. A 
formación especializada sobre os riscos do traballo e 
a vixilancia periódica da saúde, e específica segundo 
os riscos aos que estea exposta, axudan a protexer 
a muller e o bebé.

Aínda que a prevención das alteracións da 
reprodución non sería completa se non se tivese 
tamén en conta a saúde reprodutiva do home e 
da muller en idade fértil, a finalidade desta folla é 
proporcionarlles información sobre os riscos laborais 
e a prevención tanto á muller embarazada coma a 
aquela que dese a luz recentemente ou que estea en 
período de lactación, de maneira que todas realicen 
os seus labores de forma segura e saudable.

O sector agrario, que abrangue a actividade 
da agricultura, a gandaría e mais a silvicultura,  
desempeña un papel estratéxico en Galicia polo 
seu peso económico e social. Nas últimas décadas 
sufriu unha profunda transformación debido á 
profesionalización e á especialización do sector, 
unidas á diminución do número de explotacións e ao 
aumento das súas dimensións.

O numero de persoas afiliadas á Seguridade Social 
en Galicia na actividade de agricultura, gandaría 
e silvicultura é de 39.700, das cales 34.640 están 
inscritas en agricultura e gandaría e 5.060 en 
silvicultura. (Fonte: datos do IGE de 30 xuño de 
2019).

CARACTERÍSTICAS 

  Dispersión xeográfica da actividade.

 As explotacións agropecuarias son fundamental-
mente de carácter familiar, polo que a maioría dos 
traballadores son autónomos, ao contrario que nas 
explotacións forestais, onde os traballadores son por 
conta allea.

     Diversidade de tarefas: manexo de maquinaria agrí-
cola e forestal, aplicación de praguicidas e outros 
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 A maioría das traballadoras son autónomas; xa 
que logo, non existe un seguimento da influencia 
das condicións de traballo e dos riscos inherentes a 
estas para a súa saúde durante este período.

Gráfica 1. 
Traballadores/as do sector agrario

Homes
Mulleres

16-49 anos 
50-65 anos

Gráfica 2. 
Mulleres en idade fértil

56% 35%44% 65%

 O 43,69% da poboación ocupada no sector son 
mulleres, das cales o 34,83% corresponde a mulleres 
no tramo de idade de 16-49 anos. Este é o colectivo 
que se pode considerar con risco para o embarazo, 
posparto e lactación natural (Fonte IGE: datos 30 
xuño de 2019).   

1. TRABALLOS AGRÍCOLAS 2. TRABALLOS DE EXPLOTACIÓN GANDEIRA

MODALIDADES DE TRABALLO
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7. TRABALLOS FORESTAIS

3. TRABALLOS AGROPECUARIOS     
(AGRICULTURA E GANDERÍA)

4. CONDUCIÓN DE MAQUINARIA AGRÍCOLA

5. APLICACIÓN DE PRAGUICIDAS 6. TRABALLOS EN INVERNADOIROS
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1. TAREFAS AGRARIAS

 Preparación do terreo
 Sementeira
 Aplicación de praguicidas
 Colleita
 Uso de ferramentas e maquinaria agrícola

2. TAREFAS DE GANDERÍA

 Alimentar o gando
 Muxir os animais
 Alindar ou conducir o gando 
 Limpar e manter as instalacións 
 Usar ferramentas e maquinaria agrícola
 Levar a cabo labores relacionados coa saúde e a reprodución dos animais

3. TAREFAS EN INVERNADOIROS

 Preparar a terra e plantar
 Aplicar fertilizantes e praguicidas
 Esladroar, esfollar, podar e guiar o crecemento das plantas e froitos
 Cortar, clasificar e empaquetar 

4. TAREFAS FORESTAIS

 Plantar e renovar as árbores
 Limpar o monte
 Cortar, cargar e transportar

TAREFAS PRINCIPAIS

FERRAMENTAS
As ferramentas empregadas no sector varían dependendo da tarefa que realicen.
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MAQUINARIA
A maquinaria que se utiliza neste sector é moi variada.

O embarazo supón unha serie de cambios na muller que teñen como obxectivo  asegurar a supervivencia 
e o adecuado desenvolvemento do feto. Aínda sendo un proceso fisiolóxico, o certo é que algúns 
destes cambios poden limitar a capacidade funcional da traballadora embarazada e a súa tolerancia 
a determinadas condicións do medio laboral. Os cambios máis salientables da muller embarazada 
maniféstanse a nivel circulatorio, no peso corporal, na postura e o equilibrio, na laxitude dos ligamentos 
e na frecuencia urinaria.

Durante o posparto a muller presenta cambios tales como molestias urinarias, fatiga, alteracións 
emocionais, falta de sono ou incontinencia urinaria que a poden limitar na realización das súas tarefas.

No período de lactación a traballadora pode ter molestias a nivel físico, como son: sensibilidade nos 
peitos, presenza de gretas ou mamite, ou dificultades para a produción de leite por substancias químicas 
ou por condicións de traballo estresantes. Igualmente, pode ter inconvenientes para compatibilizar a 
xornada laboral coas tomas e no desenvolvemento daquelas tarefas nas que existan axentes nocivos 
que se poidan transmitir por contacto ou polo leite materno.

CARACTERÍSTICAS DA MULLER EN SITUACIÓN 
DE EMBARAZO, POSPARTO E LACTACIÓN

RISCOS LABORAIS E MEDIDAS PREVENTIVAS 
PARA O EMBARAZO E LACTACIÓN
1. RISCOS FÍSICOS

CALOR OU FRÍO EXTREMOS: Por norma xeral, considéranse situacións ambientais con posible risco para 
o embarazo aquelas nas que a temperatura é maior de 28 °C ou menor de 10 °C.
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RUÍDO: A exposición a ambientes ruidosos no traballo é prexudicial para a embarazada e para o feto. 
A protección na nai non elimina o risco no feto.

VIBRACIÓNS: Estás exposta a vibracións cando utilizas tractores, colleitadoras, empacadoras, debulladoras, 
sementadoras, pas mecánicas, etc., e tamén cando manexas equipos manuais como motocultores, motoserras, 
rozadoiras, etc., que poden ser prexudiciais para o embarazo.

Medidas preventivas:

 - Utiliza roupa de traballo axeitada á temperatura.

 - Non realices traballos en lugares ou momentos do día con altas ou baixas temperaturas.
 
 - Bebe líquidos con frecuencia.

Medidas preventivas:

 - Evita os ruídos molestos e intensos.
 
 - Se non podes evitar o ambiente ruidoso, reduce o tempo de exposición, cambia o    
   momento de realización da tarefa ou intercámbiaa con outra persoa.

Medidas preventivas: 

 - Evita ou reduce o seu uso sempre que poidas.
 
 - Revisa o estado das ferramentas ou maquinaria agrícola que vaias utilizar.

RADIACIÓN NON IONIZANTE: A exposición a campos electromagnéticos, ultravioletas, infravermellos, 
radiofrecuencia, microondas… pode ter efectos adversos para o embarazo e o feto.

Medidas preventivas: 

 - Evita a exposición durante o embarazo e a lactación.
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2. RISCOS QUÍMICOS

Algúns produtos químicos poden resultar perigosos para o embarazo e a lactación natural, como son os 
canceríxenos, os mutáxenos, os tóxicos para a reprodución, os alteradores hormonais e os neurotóxicos que 
se poden atopar en praguicidas, deterxentes, disolventes, etc.

Medidas preventivas: 

 - Le a etiqueta e a ficha de datos de seguridade dos produtos que utilices, onde te   
   informan de se é perigoso para mulleres embarazadas ou para a lactación natural. Fíxate  
   nas indicacións de perigo H, que indican perigo para o embarazo ou a lactación.
 
 - Se o produto é perigoso cámbiao por outro que non o sexa, se é posible, e se non, sigue  
   as medidas preventivas que indica o fabricante do produto.

 - Traballa con ventilación adecuada para reducir a concentración ambiental de partículas   
   como o po e a néboa, vapores e gases perigosos.
 
 - Usa equipos de protección individual (EPI) axeitados e en bo estado.
 
 - Garda e lava por separado a roupa de rúa e de traballo.
 
 - Coida a túa hixiene persoal durante o traballo e nunca comas nin bebas se estás a manipular  
   produtos químicos.
 

CAÍDAS, GOLPES E CHOQUES:  Ao executares traballos en alturas, chans escorregadizos, faenas entre 
animais, uso de ferramentas e maquinaria agrícola etc., podes sufrir accidentes que vos causen lesións a ti 
e ao feto.

Medidas preventivas: 

 - Evita os traballos sobre superficies elevadas, inestables ou escorregadizas.
 
 - Evita as tarefas nas que poidas recibir golpes.
 
 - Procura non circular por terreos irregulares e conduce a baixa velocidade, sen freadas nin  
     sacudidas fortes.
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3. RISCOS BIOLÓXICOS

Algunhas enfermidades infecciosas contraídas durante o embarazo poden producir danos no feto. Transmítense 
polo contacto con animais, con produtos de abortos ou de partos, esterco, xurros, augas residuais, solos 
e materiais infectados contaminados por virus, bacterias, endoparasitos... como, por exemplo, a Brucella 
abortus, a Listeria monocytogenes e o Toxoplasma gondi.

Medidas preventivas: 

 - Failles aos teus animais as inspeccións sanitarias correspondentes.
 
 - Evita o contacto con animais enfermos ou mortos, coas súas placentas ou outros    
   tecidos, así como con materiais contaminados, esterco e xurros.
 
 - Elimina os residuos biolóxicos de forma adecuada.
 
 - Utiliza equipos de protección apropiados: luvas, máscara, roupa e calzado.
 
 - Garda e lava por separado a roupa de traballo e a da rúa.
 
 - Sigue normas de hixiene persoal; lava as mans con frecuencia.
 
 - Limpa e desinfecta os lugares e materiais de traballo.

4. RISCOS ERGONÓMICOS E PSICOSOCIAIS

RISCOS ERGONÓMICOS: 

- POSTURAS FORZADAS: as posturas forzadas que se manteñen durante moito tempo poden resultar 
daniñas para a embarazada e o feto; por exemplo, cando se traballa de crequenas, de xeonllos, sentada, de 
pé ou co tronco inclinado.

Medidas preventivas: 

 - Efectúa cambios posturais frecuentes.

 - Fai pausas para descansar ao longo da xornada laboral.

 - Utiliza roupa e calzado cómodos.
 
 - Recoméndase usar medias de compresión venosa.
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- MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS: a manipulación manual de cargas e a aplicación de forza ao 
arrastrar ou empuxar pódenlle producir danos á traballadora embarazada e durante a lactación por mor dos 
cambios fisiolóxicos propios deste estado, como o aumento de volume do abdome, o que dificulta o manexo 
das cargas.

RISCOS PSICOSOCIAIS: No caso de traballadoras do campo hai que ter en conta o horario de traballo, as 
xornadas prolongadas, o ritmo de traballo imposto polo labor, o gran volume de traballo en determinadas 
épocas do ano, a tensión derivada dos investimentos, do uso de novas tecnoloxías, do aumento da burocracia 
e das posibles perdas económicas.

No caso de traballadoras forestais: illamento, inestabilidade laboral, problemas para conciliar a vida laboral e 
familiar…

Medidas preventivas: 

 - Evita aquelas manipulacións que supoñan un risco de golpes ao nivel do abdome.
 
 - Durante os seis primeiros meses de embarazo:
      
      - Se o manexo de cargas é reiterado, o peso máximo recomendado é de 5 quilos.
      - Se o manexo de cargas é intermitente, o peso máximo recomendado é de 10 quilos.
 
 - A partir do sétimo mes de embarazo, evita a manipulación manual de cargas.

Medidas preventivas: 

 - Evita as xornadas prolongadas.  Procura facer unha xornada diaria igual ou menor de  
   oito horas.
 
 - Evita a sobrecarga de traballo, reducindo o volume e o ritmo.
 
 - Realiza pausas máis longas e frecuentes.
 
 - Procura ter un asento ou apoio axeitado cando realices tarefas de pé.
 
 - Adopta medidas que permitan a conciliación da vida laboral e familiar.
 
 - Evita situacións de estrés.
 
 - Favorece as condicións adecuadas para a lactación.
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EFECTOS SOBRE A SAÚDE NO EMBARAZO E NA 
LACTACIÓN
Durante o traballo pódense producir danos tanto na saúde da nai coma na do feto.

Embarazo: aborto, parto prematuro, baixo peso ao nacer, malformacións conxénitas, cancro, alteracións do 
desenvolvemento.
Lactación materna: intoxicación, infeccións, diminución ou supresión da produción de leite materno.
A infancia ou etapas posteriores: cancro, alteracións da capacidade reprodutiva.

Tamén para a embarazada, unha mala organización do traballo pode derivar en fatiga, trastornos dixestivos, 
nerviosos, metabólicos ou cardiovasculares e maior risco de sufrir accidentes de traballo. 

A realización de sobresforzos durante o embarazo pode dar orixe a trastornos músculo-esqueléticos como 
lumbalxias, contracturas...

LEMBRA
1. Protéxete da calor e do frío extremos e dos ambientes húmidos. Utiliza roupa e calzado cómodo, 
seguro e adecuado á estación do ano.

2. Procura facer pausas frecuentes, evita xornadas longas, descansa e durme as horas necesarias.

3. Bebe auga e toma refrixerios nutritivos sempre que sexa posible. Non debes omitir comidas a causa 
do traballo.

4. Evita os ruídos molestos e intensos. Os protectores auditivos protéxente a ti, pero non ao feto, en 
especial a partir do sexto mes de embarazo.

5. Reduce o traballo con maquinaria para non estar exposta a vibracións nin a ruídos.
 
6. Evita levantar pesos, facer esforzos, realizar movementos bruscos e adoptar posturas forzadas.

7. Se traballas de pé, debes sentar de cando en vez.

8. Non fagas traballos sobre superficies elevadas, inestables nin preto dos animais.

9. Emprega equipos de protección persoal adecuados.

10. Le sempre a etiqueta e a ficha de datos de seguridade dos produtos que vaias manipular porque 
poden ser prexudiciais para o embarazo, o feto e a lactación.

11. Evita o traballo con esterco, xurro e animais enfermos ou mortos. 

12. Evita, sempre que sexa posible, as tarefas estresantes.
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