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Deslizes e 
quedas

EM BOAS MÃOS 
COM A SHOWA
Já não existe mais desculpas de usar a nossa 
solução de tamanho universal para a proteção 
das mãos 

O QUE É A PROTEÇÃO DAS MÃOS?

5 PRINCIPAIS PERIGOS NO LOCAL DE TRABALHO PARA 
AS MÃOS

PORQUE É NECESSÁRIA 
A PROTEÇÃO DAS MÃOS?

A causa mais comum de 
lesões foi o traumatismo sem 
corte (50%), seguida da 
lesão provocada por um 
objeto cortantes(25%).

Uma série de 1000 lesões 
nas mãos consecutivas 
demonstrou a distribuição 
seguinte:

AS LESÕES MAIS COMUNS NAS MÃOS

Quer esteja a executar tarefas em ambientes secos, gordurosos, 
oleosos ou húmidos, com a série DURACoil, não existem desculpas 
para não usar luvas.

SEM DESCULPAS

As mãos estão sujeitas a muitos 
perigos no local de trabalho.

A proteção das mãos é essencial para 
proteger as mãos contra qualquer tipo 
de lesão no trabalho.

Os responsáveis pela segurança de EPI 
costumam ouvir várias queixas por parte 
dos trabalhadores acerca do motivo 
pelo qual podem não estar a usar luvas:

QUANDO OS 
TRABALHADORES 
NÃO USAM LUVAS

CUSTO DE PRODUÇÃO DE LUVAS DE PROTEÇÃO NA 
UNIÃO EUROPÉIA (2014 A 2017)

37 755
41 041

36 372
 33 421

As lesões nas mãos representam quase 10% das visitas às 
emergências em hospitais e mais de 25% de todos os acidentes 
no local de trabalho nos EUA.

O custo anual de lesões 
nas mãos e pulsos nos 
Países Baixos. 
Este é o tipo de lesão mais 
onerosa.

740 
MILHÕES 
DE USD

QUAIS SÃO OS PERIGOS DE NÃO USAR PROTEÇÃO DAS MÃOS?

LESÕES EM DEDOS E MÃOS PROVOCADAS POR LÂMINAS DE SERRAS DE 
MESA NOS EUA (2010-2015)
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“Acho que não faz mal 
trabalhar sem luvas”

“Com luvas perco 
aderência nas mãos”

“Tenho uma 
pele sensível”

“As minhas 
mãos ficam 
transpiradas e 
escorregadias”

Pontos de atrito e 
estrangulamento

Esforços repetitivos 
(ergonómicos)

Linha de riscos 
de incêndio

Objetos 
a�ados

$

$

É por isso que a SHOWA criou uma linha completa de 
luvas de multiuso para atender uma grande variedade de 
aplicações com médio a baixo riscos. Conheça a nova 
série DURACoil:

7 modelos acessíveis com resistência ao corte de nível C

Proteção dupla parao manuseio de peças cortantes e riscos variados

Encaixe, destreza e aderência excelentes em várias condições

Macias, leves e ultraconfortáveis, sem irritar a pele

Para saber mais acerca da gama DURACoil, clique aqui.

Fontes: Statista, Comissão Europeia, Secretaria de estatísticas laborais dos EUA (US Bureau of 
Labor Statistics), Comissão de Segurança de Produtos de Consumo dos EUA (CPSC), 
Safetyproresources.com, Safeopedia.com, ISHN.com, Euromarc

As fontes estimam que o 
uso de luvas reduz o risco 

de lesões nas mãos em 

27%
CONTUSÕES

17%
FRATURAS

5%
INFEÇÕES

42%
LACERAÇÕES

mais de

As lesões nas mãos 
representam cerca de 

17% de todas as lesões que 
provocam a perda de um 

dia de trabalho. 

60%


