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1 RESUMO 

 

Desde os primórdios busca-se maneiras para se proteger, procurando minimizar os 
efeitos dos perigos inerentes às atividades dentro das empresas, onde o homem 
moderno passa grande parte de sua vida. Daí a importância de se explanar sobre o 
uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI’s e sua obrigatoriedade, visto 
que uma das principais doenças que acometem o funcionário dentro da área de 
produção é a perda auditiva por conta do uso inadequado dos equipamentos de 
segurança. 

 

 2 INTRODUÇÃO  

Atualmente, um dos pontos mais complexos em qualquer empresa é o fator 

ligado a segurança do trabalho, pois este tem uma ligação direta com a integridade 

dos funcionários, fazendo com que a empresa busque, por meio da conscientização, 

o bom uso dos equipamentos de segurança por parte de seus funcionários. 

Conforme Buono Neto (2005) em todo o mundo, os acidentes de trabalho se 

constituem em problema de saúde pública. Os acidentes em local de trabalho 

podem ser potencialmente fatais e incapacitantes e geralmente acomete pessoas 

jovens e em idade produtiva, o que pode gerar grandes consequências sociais e 

econômicas. Estando o homem, em qualquer aspecto de sua vida, sempre 

buscando pela segurança, nada mais natural do que procurar essa segurança 

também na atividade profissional.  

Segundo a Segurança e Medicina do Trabalho (2008) EPI - Equipamento de 

Proteção Individual é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo 

trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a 

saúde no trabalho. O uso desses equipamentos, têm a finalidade de neutralizar a 

ação de certos acidentes que poderiam causar lesões aos trabalhadores e protegê-

los contra possíveis danos à saúde causados pelas condições de trabalho.  

Esse trabalho tem como proposta apontar a importância do uso de EPI para 

redução de acidentes de trabalho, identificando-se alguns aspectos do ruído 

industrial e seus efeitos sobre os trabalhadores, que podem levar a perda auditiva, 



CATEGORIA EM ANDAMENTO                                                   

2 

 

enfatizando que o bom relacionamento entre os indivíduos e os equipamentos de 

proteção, proporcionam um ambiente com maior desempenho, segurança e conforto 

ao trabalhador em seu ambiente de trabalho, o que pode evitar perdas tanto para a 

empresa quanto para o funcionário. 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivos gerais: Atentar para a importância do uso dos EPI’s, quando em 

exposição a níveis de ruídos prejudiciais à audição no ambiente de trabalho. 

3.2 Objetivos específicos: Demonstrar a importância de utilizar os benefícios 

proporcionados pela utilização do EPI na prevenção da perda auditiva. 

 

4 METODOLOGIA 

 

Será realizada uma pesquisa bibliográfica, apresentada em capítulos, a fim de 

demonstrar estudos já existentes sobre o tema e de fundamentar teoricamente o 

raciocínio da equipe de pesquisa. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

 

O uso de EPI está previsto na legislação trabalhista, ou seja, a Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT). Segundo Segurança e Medicina do Trabalho (2008): 

 

Cabe ao empregador quanto ao EPI, adquirir o adequado ao risco de 
cada atividade, exigir seu uso, fornecer ao trabalhador somente o 
aprovado pelo órgão nacional competente, orientar e treinar o 
trabalhador sobre o uso adequado guarda e conservação 
(SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, 2008, p.73). 

 
Conforme Buono Neto (2005) a segurança e medicina do trabalho no Brasil 

são definidas por normas e leis regulamentadas, para que se evite acidentes pelo 

exercício de trabalho a serviço da empresa provocando lesão corporal ou 

perturbação que cause morte, perda ou redução da capacidade para o trabalho 

permanente ou temporário, nos termos dos artigos 138 a 177 do Regulamento dos 

Benefícios da Previdência Social. Entretanto, percebe-se que essas normas não são 

cumpridas adequadamente, deixando a realidade impressa na forma de números 
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onde o Brasil, há muitas décadas, figura como um dos campeões no quesito 

acidente de trabalho.  

Dentre os acidentes de trabalho, a qual se constitui como uma doença 

profissional, está a perda auditiva. Conforme Guerra (2005) a exposição ao ruído 

pode ocasionar efeitos à saúde como estresse, irritabilidade, hipertensão arterial e 

pode estar associado a outras situações de risco. A pessoa pode também perder o 

apetite, ser vítima de aerofagia (deglutição de ar) insônia, distúrbios circulatórios ou 

respiratórios, podendo levar a quadros de depressão. 

Segundo Dutra (2006) a perda auditiva é caracterizada pela diminuição da 

sensibilidade auditiva, principalmente para frequências altas, e pela diminuição das 

capacidades de compreender a fala em ambientes ruidosos, detectar a localização 

dos sons e realizar o processamento central de estímulos acústicos. Através da 

exposição continuada a altos níveis de ruído podem ocorrer alterações permanentes 

do limiar de audição. Essa diminuição da acuidade auditiva, constitui-se um fator 

altamente prejudicial no contato do indivíduo com o mundo. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Podemos perceber que a segurança, por meio do uso adequado dos EPI’s, é 

uma condição relevante para o desempenho de quaisquer atividades na área de 

produção, proporcionando atividades laborais de forma mais eficaz e segura. 
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