
Equipamento de Proteção 

Individual Básico  

Treinamento para o correto uso do  

Equipamento de Proteção 

Individual 

 

 

Sou obrigado a usar o Equipamento 

de Proteção Individual? 
 

Sim, todo funcionário é obrigado a utilizar o 

Equipamento de Proteção Individual,  

fornecido pela Empresa. 

(Art. 482 da Consolidação das Leis do  

Trabalho) 

 

 

Preciso pagar pelo Equipamento de 

Proteção Individual? 
 

Não, a Empresa é obrigada a fornecer 

gratuitamente, porém, ela pode cobrar do 

funcionário, se comprovar que este o 

usou de modo irresponsável ou com  

intenção de danificá-lo. 

 

 

Como usar o Equipamento de 

Proteção individual? 
 

É dever da Empresa contratante dar  

treinamento específico para o uso de cada 

Equipamento de Proteção individual  

entregue ao trabalhador. 



O que é Equipamento de Proteção  

Individual? 

 

É todo o dispositivo ou produto de uso individual 

utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de 

riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a  

saúde no trabalhador. 

(portaria nº 3.214 de 08 de junho de 1978) 

   

Quem tem a obrigação de fornecer o 

Equipamento de Proteção Individual? 

 

A obrigação de fornecer o Equipamento de 

proteção Individual é da Empresa contratante. 

(Norma Regulamentadora nº 6 e Art. 166 da  

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT) 

 

Quem é que escolhe o tipo de 

Equipamento de proteção Individual que 

vou usar? 

 

Compete ao Serviço Especializado em Engenharia 

de Segurança e em Medicina do Trabalho, ouvida a 

Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – 

CIPA- e os trabalhadores usuários, recomendar ao 

Empregar o Equipamento de Proteção Individual 

adequado ao risco existente em determinada  

atividade 

 

 

O que você  

 

precisa saber  

 

sobre  

 

Equipamento  

 

de Proteção  

 

Capacete para 

que? Nunca 

aconteceu nada 

comigo.!!!!!!! 
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