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1. RESUMO 

 

Os equipamentos de proteção individual (EPIs) têm a finalidade de proteger o                 

trabalhador dos riscos à sua saúde e segurança. Este estudo aborda evidenciar a 

importância do uso dos equipamentos de proteção individual em empregados na 

área da aviação. Trata-se de uma pesquisa do tipo bibliográfica, de natureza 

quantitativa. Os resultados deste estudo nos mostram que a utilização de 

equipamentos de proteção individual ocorre de maneira indiscriminada e sem 

serem observados critérios definidos, desconsiderando-se a diretriz doutrinária 

que define o EPI como último recurso a ser utilizado na prevenção de acidentes e 

doenças, após esgotadas todas as possibilidades de proteção coletiva. Para o 

desenvolvimento deste estudo aplicou-se uma entrevista na área de aviação 

onde foram abordados aspectos relacionados aos dados dos trabalhadores, 

definida em 50 pessoas. Constatou-se, que apesar dos esforços empregados por 

parte das empresas e até mesmo dos funcionários, ainda encontramos a 

segurança do trabalho como um assunto tratado em segundo plano e mesmo 

que todos estejam cientes da importância da utilização do EPI, não obteremos 

nunca um resultado efetivamente positivo, enquanto houver a ausência de uma 

prática de antecipação. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

 Trabalhamos na aviação há 8 anos e observamos que muitos funcionários não 

usam EPI, mesmo sabendo da importância. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Entre os argumentos mais destacados pelos trabalhadores ao não uso do EPI 

foram: desconforto, falta de tempo, esquecimento, falta de conhecimento do uso. 

Uma das hipóteses é que entre os jovens o pensamento é de que “Nunca irá 

acontecer comigo”, e os mais experientes é de que “ Sempre fiz desse jeito, nunca 

deu errado”. 
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4. METODOLOGIA 

 

O trabalho foi desenvolvido através de uma Pesquisa Bibliográfica “a pesquisa 

bibliográfica é a que se efetua tentando-se resolver um problema ou adquirir 

conhecimentos a partir do emprego predominante de informações advindas de 

material gráfico, sonoro e informatizado” (BARROS e LEHFELD, 2007) e Pesquisa 

Quantitativa “a pesquisa quantitativa utiliza a descrição matemática como linguagem 

para descrever as características de um fenômeno” (TEIXEIRA, 2002, citado por 

SILVA, 2005, p. 82), com funcionários da aviação e profissionais da segurança do 

trabalho. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

  “Considera-se Equipamento de Proteção Individual (EPI), todo dispositivo ou 

produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado á proteção de riscos 

suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho” (BRASIL, 1978). 

“O EPI deve proteger contra os riscos dos locais de trabalho e, ao mesmo 

tempo, deve dar proteção contra as condições de trabalho incômodas e 

desagradáveis; ademais, deve oferecer a proteção mais completa possível à região 

do corpo ameaçada diretamente” (CONCEIÇÃO, 2001). 

Os protetores auriculares são os equipamentos empregados para a proteção 

auditiva. Todos eles são adquiridos de acordo com os níveis de pressão sonora 

estabelecidos nos anexos I e II da NR15. (BRASIL, 1978). Podem ser do tipo 

concha, de inserção (produzidos em espuma, silicone etc.) e semi auricular. 

Temos como benefícios a proteção contra os riscos de acidentes do trabalho 

ou doenças profissionais e do trabalho. Não podemos negar que há riscos em vários 

locais de trabalho, portanto é imprescindível que haja uma estratégia segura para 

proteger os trabalhadores. Nesse sentido, o empresariado deve ser conscientizado 

de que a prevenção, levando-se em conta todos os fatores e consequências 

negativas do acidente do trabalho, é antes de tudo um investimento e não, uma 

despesa (CONCEIÇÃO; CAVALCANTE, 2001; NUNES, 2000). 

Como malefícios com o não uso, ou uso indevido do EPI, terão como 

consequências: Insônia, Ansiedade e tenção, Atenuação do ruído,  
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6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Foi realizada uma pesquisa com 50 funcionários da aviação, questionando o porquê 

do não uso do EPI, e obtivemos as seguintes respostas conforme tabela abaixo:    

Motivos 
Empregados entre 18 e 30 

anos (35 entrevistados) 

Empregados acima de 31 

anos (15 entrevistados) 

“É desconfortável, não 

veste direito” 
09 03 

“Eu não sabia que 

precisava usar EPI” 
03 0 

“Eu não tenho tempo, 

demora demais para 

colocar” 

07 0 

“Acidentes não vão 

acontecer comigo” 
06 08 

“Esqueço” 10 04 

 

Entretanto, a pesquisa realizada entre os 10 profissionais responsáveis pela 

segurança do trabalho, foi unanime a repostas de que os empregados sabem a 

importância, a obrigatoriedade, inclusive recebem cursos com orientações e 

conscientizações, porém, não fazem por relaxo ou preguiça. 
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