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A IMPORTÂNCIA DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

EPIs NO DIA A DIA DOS COLABORADORES 

 

O presente trabalho tem como objetivo principal demonstrar a importância dos EPIs no dia a dia do trabalhador, 

destacando a importância do uso adequado dos equipamentos de segurança. 

CONCLUSÃO 

Segundo Barbosa quando  ponderamos as 

condições de trabalho e meio  ambiente, estamos 

tratando de saúde individual e coletiva. Diariamente 

o ambiente, as ferramentas, as máquinas e as 

posturas assumidas, entre outras variáveis no 

ambiente de trabalho nos colocam á mercê de 

oportunidades de danos a nossa integridade e a 

nossa saúde. Todos os anos milhões de 

trabalhadores são vítimas de acidentes no trabalho, 

e grande parte deles são causados pela falta de 

atenção e pelo não uso de equipamentos de 

segurança adequados às atividades que exercem. 

Todas as atividades profissionais que possam 

oferecer algum tipo de risco físico para o 

trabalhador devem ser cumpridas com o auxilio dos 

EPIs-Equipamentos de Proteção Individual. O uso 

do EPI é fundamental para a segurança do 

trabalhador. 

 

 

 

Figura 1: Segurança do Trabalho. 
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Os EPIs constituem importante medida de prevenção 

de acidentes e doenças ocupacionais , contudo, sua 

adoção deve ser feita após esgotadas todas as 

alternativas de controle na fonte e controle coletivo. 

Segundo Benite, (2005, p.31) os atos inseguros são os 

fatores pessoais dependentes das ações dos homens, 

que são fontes causadoras de acidentes. São 

exemplos: permanecer sobre cargas suspensas, 

operar máquinas sem estar habilitado ou autorizado, 

deixar de usar os equipamentos de proteção 

individual, remover proteções de máquinas, entrar em 

áreas não permitidas, entre outros. Os tipos de EPIs 

variam dependendo do tipo de atividade ou de riscos 

que poderão ameaçar a segurança do trabalhador. 

Segundo Cardella, (1999, p. 30) “a  função 

segurança EPIs é o conjunto das ações que tem 

por finalidade reduzir a frequência e a 

intensidade da manifestação dos perigos”. 

 

 

 

 

 

Após a conclusão deste trabalho, constatamos que 

os  EPIs são uma das maiores preocupações que 

uma  empresa deve ter nas questões referentes a 

proteção e a integridade física de seus 

colaboradores, de maneira geral eles são utilizados 

e obrigatórios em praticamente todos os tipos de 

ocupações em que se faz necessário o uso de 

proteção pelas atividades desenvolvidas. Os 

equipamentos de proteção individual contribuem 

para a qualidade de vida no trabalho. 
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