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407 Total ee doentes no trimestre, vitimados por doenças pr£
fissionais com incapacidade temporária total e incapacidade
permanente parcial ou total.

O:m:> ooorreu

lllVESTIGAÇÃODO ACIDENI'E

408

409

Total de vitimas de acidentes de trajeto, ou seja, aqueles-
ocorridos no percurso da residência para o trabalho, ou de~
ta para aquele, no trimestre, com lesão pessoal que causa
incapacidade total, temporária ou. permanente, para o tr~
balho.

Total de dias, no trimestre, perdidos, em decorrência de

acidentes do trabalho, com perda total e temporária da ca
pacidade de trabalho.

Causa apurada .•.........................•..•........•••...........•...•....
"', ' .'~...................................................... ; .

,...............................................................................

. .... ~;.;;; .fu .iliri~~~'... '.

CXl'<cwsélEsDACXMISSÃO

410 Total de dias, no trimestre, perdidos em decorrência de

doenças profissionais, com perda total e temporária da cap~
cidade de trabalho.

Causa do acidente

Respcnsabilidade ....................••.....••••..•••••.••••..••.....•....••

Medidas Propostas ....•.......••... , .....•...••••..•••.•••......•••••••.•.•.

411 Total de dias, no trimestre, perdidos em decorrência de
acidentes de trajeto, com perda total e temporária da cap~-
cidade de trabalho. Secretário Presidente

412 Total de dias, no trimestre, debitados em decorrência de
acidentes do trabalho, com morte ou perda permanente, paE

cial ou total, da capacidade de.trabalho. Para. atribuição -

do número de dias debitaqos será utilizada a tabela con2
tante do QUADROlA, anexo.

QlU\DRO l-A

TABELADEDIASDEBITAOOS

NA'IUREZA DIAS
DEBITAOOS

QUADROF

QUADROE

Parte do corpo atingida ..................•............•.......•............

1.500

2.000

2.400
4.500
3.000
2.400

.600

O
600

3.600

300

1.200

6.000
6.000
6.000
1.800
4.500
3.600
3.000
600
300
750

1. 200
1.800

6

25

40
75
50
40

10

o
10
50

20

33 1/2

100
100
100
30
75
60
50
10
5

12 1/2
20
30

- EPI

DISPOSIÇÕES GERAIS

M:>rte .
Incapacidade total e pennanente •.•........
Perda da.visão de anOOs os olhos ..•.......
Perda da visão de um olho ............•...•
Perda do braço acima do cotovelo .
Perda do braço abaixo do cotovelo ...•.•...
Perda da mão ..•.......•..................•
Perda do 19 quirodátilo (polegar) ..•...•.•
Perda de qualquer outro quiro:látilo (dedo).
Perda de dois outros quiro:látilos (dedos) ..
Perda de três outros quircx:látilos (dedos) ..
Perda de quatro outros quiro:látilos (dedos) .
Perda do 19 quircx:látilo (polegar) e qual
quer outro quiro:látilo (dedo) .
Perda do 19 quiro:látilo (polegar) e dois
outros quiro:látilos (dedos) .........•.....
Perda do 19 quircx:látilo (polegar) e dois ~
tros quiro:látilos (dedos) •......•....•...•
Perda do 19 quircx:látilo (polegar) e quatro
outros quiro:látilos (o] 1
Perda da perna acima
Perda da perna, no '
Perda do pé .....
Perda do 1Q po:J
dois outros ou
pé) •.............
Perda do 1Q po:JodátL
bos os pés •....•..... '"
Perda de qualquer outro.
pé) •••.......•.•....... :,.
Perda da audição de umou
Perda da audição de ambos

6.1.2. O uso do EPI, pelo empregado, independe de
ou tras medidas de ordem ge'ral ou modi ficações

de processo, e que se obriga a empresa a tomar contra condições
ambientais de insegurança.

6.1.

6.1.1. EPI é todo meio ou dispositivo de uso pessoal,
destinado a preservar e proteger a incolumid~-

de física do empregado, durante o exercício d~ trabalho, contra as
conseqüências resultantes de acidente do tr~balho.

NR 6 - EQUIPAMENTODE PROTEÇÃOINDIVIDUAL

......................................................................

l'ffl';XOII daNR5

FIOIA DEANÂLISEDEACIDENI'ES

CXMISSÃOINI'ERNADEPREVENçi'£lDEACIDil"IES

CIPAN9 •.•.•••...•.
Enpresa

Endereço ...................•........••.••...•.....•...•.........•..........

N9 .•.••••••..•.•..••.• Data .•••..••.•........•• Hora .....•....••••.•.•...

Nare do acidentam •....•..•..•....•...•...•.•••••.•.•....•....••..•....•...

Idade •......•.•..••.................. OCupação ••.........•...•..•...•....•

D3partarrento em que trabalha •..•....•........•........... Seção •••.•......

Descrição do acidente •••....•••••..•.............•....•..••.•.......•......

..............................................................................

..............................................................................

413 Total de dias, no trimestre, debitados em decorrência de

doenças pr?fissionais, com morte ou perda permanente, paE
cial ou total, da capacidade de trabalho. Para atribuição

do número de dias debitados será utilizada a tabela conê

tante do QUADROlA, anexa.

414 Total de ~ias no trimestre, debitados em decorrência de
acidentes dê trajeto, com morte ou perda permanente, paE
cial ou total, da capacidade de trabalho. Para atribuição

do número de dias debitados será utilizada a tabela consta!,.
te do QUADROlA, anexa.

501 A ser preenchido pela CIPA, com o resumo das recomendações-
enviadas à direção da Empresa e ao Serviço Especializado em

Segurança e Medicina do Trabalho, (referentes ao trimestre),

bem como o resumo das medidas adotadas pela empresa.

601 Local, data, nome legível e assinatura do responsável pelo

preenchimento do formulário (Presidente da CIPA).

602 Carimbo da DRT, assinatura e matrícula de quem receber o
formulário.

Os EPI, atendida? as peculiaridades de cada
atividade profissional, são os seguintes:

6.1.3.1. Proteçao para a cabeça:

a) Protetores faciais destinados à proteção
dos olhos e da face contra lesões ocasi~-

nadas por partículas, respingos, vapores de produtos químicos e
radiações luminosas iritensas.

6.1. 3.

Encarregado
...........................

Informação do Encarregado .•.......•..........•..••.••.........•.......•....

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

............. - ;, ~ ' '..~ , .
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f) Máscaras para sol~adores para trabalhos de
sold~gem e ~orte ao arco elétrico.

g) Capacetes de segurança para proteção do
crâneo nos trabalhos sujeitos a:

b) Oculos de segurança contra impactos para
trabalhos que. possam causar ferimentos

nos olhos, provenientes do impacto de partículas.
c) Oculos de se~urança contra respingos para

trabalhos que possam causar irritação nos
olhos, e outras lesnes decorrentes da ação de líquidos agress~ -
'vos' e ~etais em fusão.

d) Oculos'de' segurança contra poeiras para
tiábalhos que' possam' _causar irritação nos ~

lhos~ proveniente de -poeiras.
'e) 'Oculos de segurança contra radiações per!.

'g05as', para t-rabalhos que possam causar -
irri tação nos olhos e outra~ 'lesões decorrentes da ação de ra
diações perigosas.

'jato de areia;

b) Máscaras para jato de areia, para traba -
lhos de limpeza por abrsão, através de

nos

a) Avental de raspa, para trabalhos de sold~
gero e corte a qu~nte e de dobragern e arma

Proteção do Tronco:

Proteção contra radiações ionizantes,
trabalhos com Raios-X:

a) Avental e luva com revestimento de chumbo

Outros que, a crit~r~o do Ministério do Tr~
balho, forem considerados nec~ssários.

6.1.3.7.

ção de ferros.

6.1.3.8.

para trabalho com raios-X, ou outros d~
terminados pelas Normas Básicas de Proteção Radiológica - cit~
dos na NR-IS, Resolução-CNEN-06/73.

c) Respiradores e máscaras de filtro químico
para trabalhos que ofereçam riscos prov~-

nientes de ocorrência de poluentes atmosféricos em concentrações
prejudiciais à saúde.

6.1.3.9.

6.1.4. Cabe, em ordem hierárquica ao'SESMT, à CIPA,
e ao responsável pela Segurança do Trabalho,

,neste caso, mediante consulta a órgãos especializados, recomen
dar o EPI adequado a cada risco.

1) agentes meteorológicos (trabalhos a céu
aberto;

2) impacto proveniente de queda ou proj~ -
ção de objetos;

3) queimadura ou choque elétrico.

Proteção para ..as mãos e os br,aços:

a) Luvas e /ou. mangas de proteção deverão ser
usadas em trabalhos em que haja perigo de-

6.1.3.2.

lesões provocadas por:
1) ma~eriais ou objetos escoriantés, abr~-

sivos, cortantes ou perfurantes;
2) produtos químicos corrosivos, cáusticos,

toxicos, alergénicos, solventes orgâni-
cos e derivados do petróleo;

3) materiais ou objetos aquecidos.;
4) equipamentos energizados;
5) radiações perigosas.

6.1. 5.

6.2.

6.2.1.

6.2.1.1.

Somente poderão ser utilizados os EPI aprov~
dos pelo Ministério do Trabalho.

OBRIGAÇÕES DO EMPREGADOR

Obriga-se o empregador, quanto ao EPI,a:

Adquirir o tipo apropriado à atividade do e~
pregado.

a) Bqtas impe~meáveis dp. PVC, para trabalhos-
de concretagem e eliminação de riscos de

trabalhos realizados em lugar~s dema~ia~arne~te' úmidos, lamacentos
ou encharcados;

b) Sapat?s ou botas de seg~rança (com bique!.-
ra de aço), para trabalhos em que haja p~-

rigo de queda de material e objetos pesados sobre o peito do-
pé ou artelhos;

Fornecê-lo, gratuitamente r ao seu empregado.

Treinar o trabalhador quanto ao seu uso ad~
quado.

ou

Responsabilizar-se" pela manutenção e ester!.
lização, no que couber.

Tornar obrigatório o seu uso.
Substituir, imediatamente, o danificado
extraviado.

6.2.1.6.

6.2.1.2.

6.2.1.4.
6.2.1.5.

6.2.1.3.

Proteção para os pés e pernas.
Os empregados deverão trabalhar calçados,pro~
bindo-se o uso de tamancos e sandálias.
são os seguintes, os equipamentos:

6.1.3.3.

c) Botas de couro com cano longo, para trab~
lhos de campo;

d) Perneiras de raspa, para trabalhos de so!
dagem e corte a quente e fundição;

e) Calçados de couro, para os demais tipos -
de trabalho.

6.1.3.4. Proteção contra queda com diferença de nível
Cinturão de segurança, para trabalhos em que

haja risco de queda.

a) Protetore~. auric~lares, para trabalhos
realizados em locais em que o nível

ruído for superior ao estabelecimento em NR específica.

o

OBRIGAÇÕES DO EMPREGADO

OBRIGAÇÕES DO FABRICANTE

Usar, obrigatoriamente, o EPI indicado, ap~
nas para a finalidade a que se destinar.

Responsab~lizar-se pela guarda e.conserv~ -
ção do EPI que lhe for co~fiado.

Comunicar qualquer ~lteração no EPI que
torne parcial ou totalmente da.~~ficado.
Respons?bi~izar-se pela danificação do EPI
pelo seu uso inadequado ou fora d~s ativid~

destina, bem corno pel? seu e~travio.

6.3.3.

6.4.

ú. 3.2.

6.3.4.

des a que se

6.3.

6.3.1.

de

Proteção auditiva:6.1.3.5.

6.1.3.6. Proteçã~ respiratória:.

a) Respiradores. contra poeira, para trab~
lhos que impl.iquem,.em .produção de poeiras;

6.4.1.. O fabricante.do EPI deve .ter seu'estabelec!o.
menta registrado para esse fim .especifico,-

em órgãos e repartições do Governo Federal, Estadual e Munic!
pa'i.
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6.4.2. Para obter o Certificado de Aprovação - CA,
deverá o fabricante requerer, ao MTb, a apr£

vação e o registro do EPI.

6.6.3. Não havendo norma brasileira para o EPI co~-
siderado, o MTb poderá aceitar normas técn~-

cas universitárias, reconhecidas no País de origem.

6.4.3. o requerimento será instruido com os segui~-
tes elementos:.

6.7. FISCALIZAÇÃO

do

6.7.1.a) Qualificação da empresa fabricante
b) Cópia do alvará de localização do estab~-

leclmento
c) Nomenclatura, descrição e especificação -

do EPI
d) Indicação do uso a que se destina
e) Amostra do EPI, marcada com o nome

fabricante e o número d~ referência

A fiscalização- da qual-idade de qualquer tipo
de EPI somente será levada a termo mediante-

determinação da SSMT, do MTb.

6.7.2. Por ocasião da fiscali~ação de que trata o
item 6.7.1., serão recol~idas, aleatoriame~-

te, amostras de lotes de EPI junto aos fabricantes, ou no merca-
do de consumo.

O Certificado de Inspeção - C.I. será enviado
à SSMT para a devida comparação com as esp~-

6.7.3. Os órgãos especializados referidos no ite~ -
6.6.1. realizarão os ensaios necessários nos

lotes de EPI recolhidos aleatoriamente pela fiscalização, erniti~
do o respecti vo Certi ficado de Inspeção - C.I-.

cificações exigidas.

6.7.4.

f) Certificado de ensaio do EPI, emitido por
um dos órgãos especializados a que se r~

fere o item 6.6.1.2.

6.4.4. O requerimento que contrarie as normas est~
belecidas neste item, deverá ser regulariz~

do dentro de 60 (sessenta) dias, sob pena de arquivamento do
processo.

6.4.5. A venda do EPI ficará condicionada ao cumpr!
mento das exigências contidas no subitern
6.4.3.

6.7.5.

vo C.A.

No hipótese das especificações do EPI nao se-
rem as exigidas, a SSMT cancelará o respecti-

6.5. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA Brasília, de junho de 1978

6.5.1. O C.A. de cada EPI, para todos os efeitos,
terá validade pelo prazo de 5 (cinco) anos.

Roberto Raphael Weber
Subsecretário

EXAME ~DICO

Nos exames médicos pré-admissionais poderão
ser solicitados exames especificas conforme a

função ou atividade a ser exercida.

7.2.1.1.

7.2.1. A critério médico, em decorrência da investi-
gação clínica ou da abreugraf~a, outros exa-

mes complementares poderão ser exigidos, por conta da empresa ,
a fim de se investigar a capacidade ou aptidão física e mental
do empregado para a função a ser exercida.

7.2. Por ocasião da admissão de candidato prévia-
mente selecionado, o exame médico obrigatório

de que trata o item 7.1., compreenderã a investigação clínica e,
na localidade onde houver, abreugrafia.

7.1. Será obrigatório o exame médico do empregado,
por conta do empregador, nas condições espec!

ficadas nesta Norma Regulamentadora (NR).

NR 7

COMPET~NCIA DO MINIST~RIO DO TRABALHO - MTb

Receber, examinar, aprovar e registrar o EPI.

Cabe ao MTb, através do órgão nacional comp~
tente em assuntos de Segurança e Medicina do

6.5.2.

Todo EPI deverá apresentar, em caracteres i~
jeléveis e bem visív~is, a ~arca e o nome c~

mercial da firma com os dizeres "C .A. nQ .••••.•..•.• ".

6.6.1.1.

Trabalho:

6.5.4.

6.6.

6.6.1.

6.5.3. No caso de alteração das especificações do
EPI, deverá o interessado requerer novo C.~,

ficando a critério da Secretaria de Segurança e Medicina do Trab~
lho, elo ~1inistério do 'I'rab.l:_t o, o cancelamento do C.A. anteri::>r

o requer.imento do interessado, 'instruído com

05 elementos mencionados no subitem 6.4.3.~
-derá ter o C.A. renovado, pelo prazo de 5 (cinco) anos.

7.3.
6.6.1.2. Credenciar órgão de instituições Federais,E~

taduais e Municipais especializados a proc~-
der a pesquisas, estudos e ensaios necessários, a fim de avaliar
a eficiência, durabilidade e comodidade do EPI.

O exame médico será renovado, semestralmente,
nas atividades e operações insalubres, e, anu

almente, nos demais casos.

6.6.1.3. Elaborar as normas técnicas necessárias
exame e aprovação do EPI.

ao
7.3.1. A abreugrafia será repetida a cada 2 (dois)anos.

6.6.1.4.
6.6.1.5.

6.6.1.6.

Fornecer o C.A. do EPI.
Fiscalizar a qualidade e a utilização adequ~
da do EPI"

Cancelar o C.A.

7.3.2. A abreugrafia a que foi submetido o candidato
ao emprego, quando da admissão na empresa, se-

rá a ele devolvida por ocasião da cessação do contrato de traba-
lho e o acompanhará para fins de ingresso em novo emprego, res-
peitado o prazo de sua validade.

6.6.2. Nos ensaios a que se refere a alínea
6.6.1.2. serão obedecidas as normas técnicas

aprovadas pelo MTb.

7.3.3. O mesmo exame de que trata o item 7.2. será o-
brigatório por ocasião da cessação do contrato

de trabalho nas atividades insalubres constantes da NR -15.
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