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Segurança com as mãos: Ao Seu Alcance 

PROTEÇÃO DAS MÃOS 
Orientações a serem seguidas: 
 

- Não opere nenhum equipamento, sem 
conhecê-lo bem; 

- Verifique se as proteções das máquinas. 

- Se tiver alguma dúvida, procure o seu 
Supervisor imediato; 

- Ao manipular materiais, identifique se é 
agressivo e faça uso de luva adequada; 

- Observe os pontos onde pode machucar, 
eliminando-os; 

- Mantenha seus dedos fora do perigo, ao 
deixar objetos pesados ou usar alavancas 
para abrir; 

- As facas, estiletes representam riscos 
para as mãos e dedos; 

- Nunca manuseie um objeto cortante em 
direção ao próprio corpo; 

- Tenha sempre comportamentos seguros. 

SUAS MÃOS 
Quanto suas mãos são importantes? Já 
pensou nisso? A proteção das mãos é 
essencial, pois são elas que viabilizam 
grande parte de nossas ações do cotidiano.  
Cada dedo desempenha uma importante 
função nas atividades que requerem 
habilidade manual. A mão somente 
funcionará perfeitamente se todos os seus 
componentes atuarem harmonicamente, 
porque é o conjunto que realiza estas 
atividades. 

Suas mãos e dedos têm mais terminais 
nervosos por centímetro quadrado do que 
qualquer outra parte do seu corpo. Por isso, 
que os  acidentes com as mãos e dedos são 
mais dolorosos do que acidentes 
semelhantes em outras partes do corpo, 
devidos a esses receptores de dor. 
Portanto, lembre-se algumas ferramentas 
são substituíveis, suas mãos não. Proteja-as.  

 

INTRODUÇÃO 
A ferramenta mais importante que o 
trabalhador tem ao seu dispor são suas 
mãos. É por meio delas que ele desenvolve 
suas atividades profissionais. No entanto, 
apesar da sua grande importância como 
ferramenta de trabalho, a maioria das 
pessoas não atenta para sua segurança, fato 
que torna a mão a região do corpo mais 
lesionada por acidentes.  

Por isto, é fundamental trabalhar com 
atenção e de acordo com as recomendações 
de segurança da sua atividade.  

As principais causas de lesões nas mãos são: 
equipamentos defeituosos, ferramentas 
danificadas, locais de trabalho inadequados, 
recursos de apoio e projetos deficientes, 
tédio ou cansaço e comportamentos  
inseguro. 

É importante sempre lembrar que seu 
comportamento define suas ações. 


