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INTRODUÇÃO 
 

Segurança no Trabalho, é a função que tem por 

objetivo o estudo e a implementação de medidas 

que visam eliminar ou controlar os riscos existentes 

na execução do trabalho. Sejam eles relativos ao 

ambiente ou decorrentes de atitudes humanas, 

propiciando, dessa forma a eliminação dos 

acidentes ou, pelo menos, a redução de sua 

frequência e gravidade e consequentemente a 

manutenção e o aumento da “condição produtiva”. 

Nesse sentido, a Política Nacional de Segurança e 

Saúde do Trabalho – PNSST tem por objetivos 

promoção da saúde e a melhoria da qualidade de 

vida do trabalhador e a prevenção de acidentes e 

de danos a saúde advindos, relacionados ao 

trabalho ou que ocorram no curso dele, por meio da 

eliminação ou redução dos riscos no ambiente de 

trabalho.  

NR 6 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL  (EPI) 

Equipamento de Proteção Individual é todo 

dispositivo ou produto, de uso individual, utilizado 

pelo trabalhador, destinado a proteção de riscos 

suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no 

trabalho. Entende-se como Equipamento Conjugado 

de Proteção Individual todo aquele composto por 

vários dispositivos, que o fabricante tenha 

associado contra um ou mais riscos que possam 

ocorrer simultaneamente e que sejam suscetíveis 

de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. 

A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, 

gratuitamente, equipamentos de proteção individual 

(EPI) adequada ao risco e em perfeito estado de 

conservação e funcionamento, sempre que as 

medidas de ordem em geral não ofereçam completa 

proteção contra os riscos de acidentes e danos à 

saúde dos empregados(art.166 da CLT). 

NORMAS PERTINENTES . 

O sistema jurídico prevê diversas normas 

pertinentes a segurança e medicina do trabalho, 

estabelecendo deveres aos empregador, ao 

empregado, bem como fixando atribuições dos 

órgãos de fiscalização do trabalho.  

Deveres do empregador. 

 Cumprir e fazer cumprir as normas de segurança 

e medicina do trabalho. 

 Instruir os empregados por meio de ordens de 

serviços, quanto as precauções a tomar no 

sentido de evitar acidentes do trabalho ou 

doenças ocupacionais. 

 Adotar as medidas que lhes sejam determinadas 

pelo órgão regional competente. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 1: Equipamentos de Proteção Individual  (EPI). 

 PREVENÇÃO CONTRA ACIDENTE DE  

TRABALHO  
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O presente trabalho tem por objetivo, demonstrar a importância tanto para empresas quanto para empregados, do uso 

dos equipamentos de proteção individual e responsabilidade por parte do empregador, quanto à fiscalização do uso 

correto desses equipamentos. Equipamento de Proteção Individual,  usados por trabalhadores para se proteger contra 

acidentes durante realização das suas atividades de trabalhos. Todo o conteúdo constante nesse trabalho foi elaborado 

de maneira clara e didática para que possa ser usado como fonte de informação e conhecimento referente aos 

equipamentos de proteção individual e coletiva. 

  

Os equipamentos de Proteção Individual, EPI, são 

regularizados pela NR 6, Norma Regulamentadora 

elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o objetivo 

dessa norma é padronizar os dispositivos usados para 

proteção dos trabalhadores, como também criar critérios 

legais que responsabilizam as empresas e empregados 

quando ao fornecimento e uso dos equipamentos de 

proteção individuais. Os EPI são de extrema importância 

para diminuir os riscos de acidentes no trabalho e contribuir 

com desenvolvimento da segurança e qualidade na 

realização das metas das empresas, pois no mercado atual 

uma empresa que se preocupa com integridade física dos 

seus colaboradores passa a ter um grande referencial no 

mercado e conseqüentemente seus retornos serão sempre 

vantajosos. 
 

Conclusão 

Deveres do empregado. 

Observar as normas de segurança e medicina do trabalho, 

inclusive as instruções expedidas pelo empregador. 

 Colaborar com a empresa na aplicação das normas sobre 

medicina e segurança do trabalho.(art. 158 da CLT).  

Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada: 

À observância das instruções expedidas pelo empregados, 

pertinentes à medicina e segurança do trabalho; 

Ao uso do equipamentos de proteção individual fornecido 

pela empresa. 

Art. 166 – A empresa é obrigada a fornecer aos empregados 

gratuitamente, equipamento de proteção individual adequado 

ao risco e em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, sempre que as medidas de ordem geral não 

ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e 

danos a saúde dos empregados. 

Artigo 167 – O equipamento de proteção só poderá ser posto 

a venda ou utilizado com a indicação do Certificado de 

Aprovação do Ministério do Trabalho. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


