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EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 
Um dos ramos produtivos que mais apresentam      
registros de acidentes de trabalho é a indústria da 
construção civil. Um dos fatores que contribuem para 
essa situação é a falta ou o uso incorreto dos Equipa-
mentos de Proteção Individuais (EPI). 
 

A Norma Regulamentadora 6 (NR-6) estabelece e   
define os tipos de Equipamentos de Proteção Indivi-
duais (EPI) que as empresas são obrigadas a fornecer 
a seus empregados, sempre que as condições de     
trabalho o exigir, a fim de resguardar a saúde e a    
integridade física dos Trabalhadores. 
 

A NR 18 dispõe sobre as condições e o meio ambien-
te de trabalho na indústria da construção. Estabelece 
diretrizes de ordem administrativa, e de planejamen-
to de organização, que objetivem a implementação 
de medidas de controle e sistemas preventivos de  segurança nos processos, nas condições 
e no meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil. 

Os equipamentos de proteção individual não previnem o acidente, mas evitam lesões, 
prevenindo o contato do agente agressivo com o trabalhador.  

A função do EPI não é evitar o acidente de trabalho e 
sim neutralizar ou atenuar a ação do agente agressivo 
contra o corpo do  trabalhador que o usa, prevenindo 
uma lesão, portanto o EPI deve ser utilizado como   
complemento de medidas de proteção coletiva no en-
frentamento dos acidentes de trabalho. 
 

A aquisição do EPI deve ser recomendada ou aprovada 
pelo Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho (SESMT). 



Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador  

Rua Joel Dibo, Centro, 79.002-060 - Campo Grande/MS 

Contato: cvist@saude.ms.gov.br / (67) 3312-1100  

Responsável pela edição do boletim: Claudia Santini de Oliveira 

São  fundamentais na escolha dos equipamentos de proteção individual o cartão de        
registro do fabricante (CRF) ou importador(CRI) e o certificado de aprovação (CA).  

As características e propriedades do EPI devem ser 
compatíveis com os riscos envolvidos; por exemplo, 
trabalhadores em ambientes com o piso escorregadio, 
devem estar calçados com botas de solado antider-
rapante. Outros aspectos que devem ser considerados 
na hora da compra são o conforto, o design, a cultura 
e a tradição.  

Os trabalhadores devem receber instruções seguras quanto ao uso correto dos EPI, e os 
treinamentos devem ser estendidos aos supervisores que são os responsáveis pela discipli-
na quanto ao uso correto dos EPI. O treinamento e a reciclagem são fundamentais para 
que os EPI exerçam realmente sua função de proteção. 

ASPECTOS INDISPENSÁVEIS NA SELEÇÃO DO EPI 

ASPECTOS QUANTO AO USO DO EPI 

Nenhum trabalhador deve realizar uma tarefa, se não estiver preparado,   
portanto treinamento é fundamental. 

Cabeça: Capacetes protegem contra queda de objetos ou 
batidas na cabeça. Eles impedem perfurações e absorvem 
impactos. 

Olhos e face: Óculos de proteção e máscara facial         
protegem olhos e rosto de partículas, farpas, metais     
fundidos, líquidos químicos, líquidos ácidos e vapores. 

Respiração: Respiradores protegem contra ar contamina-
do, devendo ser adequado ao risco ao qual o trabalhador 
está exposto. 

Mãos: Luvas protegem as mãos de cortes, abrasões, temperaturas extremas ou ferimentos 
por produtos químicos. 

Pés: Sapatos de segurança protegem contra ferimentos na queda ou rolar de objetos,    
metais fundidos, superfícies quentes, áreas molhadas e escorregadias. 

Audição: Protetor auricular previne danos permanentes e irreversíveis à audição.                            
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