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RESPOSTA TÉCNICA COREN/SC Nº 032/CT/2017 

 

Assunto: Obrigatoriedade do uso de EPI não fornecido pela empresa. 

                                   Palavras-chave: EPI; Enfermagem; empresa pública. 

 

I - Solicitação recebida pelo COREN/SC:  

 

Gostaríamos de saber se é obrigatório o uso de EPI, (como sapato próprio, óculos...) se a 

empresa não fornece, mesmo que seja empresa pública como centro de saúde, laboratório 

público. 

 

II - Da fundamentação e análise: 

 

A Norma Regulamentadora nº 32 (NR 32) tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas 

para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos 

serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à 

saúde em geral e estabelece: 

 

 [...] 32.2.4 Das Medidas de Proteção:  

32.2.4.3.2 O uso de luvas não substitui o processo de lavagem das mãos, o que deve ocorrer, 

no mínimo, antes e depois do uso das mesmas. 

32.2.4.6 Todos trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem 

utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto.  

32.2.4.6.1 A vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. 

32.2.4.6.2 Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de 

proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais.  

32.2.4.7 Os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, descartáveis ou não, deverão estar à 

disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o 

imediato fornecimento ou reposição.  
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[...] 32.2.4.9 O empregador deve assegurar capacitação aos trabalhadores, antes do 

início das atividades e de forma continuada, devendo ser ministrada:  

a) sempre que ocorra uma mudança das condições de exposição dos trabalhadores aos agentes 

biológicos; 

b) durante a jornada de trabalho;  

c) por profissionais de saúde familiarizados com os riscos inerentes aos agentes biológicos. 

[...] (BRASIL, 2005).  

Considerando o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem – Resolução COFEN Nº. 

311/2007: Dos Princípios Fundamentais: O profissional de Enfermagem atua na promoção, 

prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia e em consonância com os 

preceitos éticos e legais.  

Art. 12º. (Responsabilidades e Deveres) Assegurar à pessoa, família e coletividade assistência 

de Enfermagem livre de danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência.  

Considerando a Lei Nº. 7498/1986 do Exercício Profissional de Enfermagem e o Decreto Nº. 

94.906/1987 que regulamenta a referida Lei estabelece em seu Art. 8º - Ao enfermeiro 

incumbe: I - privativamente:  

c) planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços da assistência 

de Enfermagem;  

II - como integrante da equipe de saúde:  

e) prevenção e controle sistemático da infecção hospitalar, inclusive como membro das 

respectivas comissões; 

f) participação na elaboração de medidas de prevenção e controle sistemático de danos que 

possam ser causados aos pacientes durante a assistência de Enfermagem (BRASIL, 1986; 

1987). 

Ante ao exposto o COREN – SC conclui que os EPIs são essenciais para a prática da equipe 

de Enfermagem no sentido de prestar cuidado seguro. Salienta que a compra dos EPIs 

compete ao empregador, conforme NR 32 da ANVISA, 2005. 

 

É a Resposta Técnica, salvo melhor juízo. 
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Florianópolis, 27 de fevereiro de 2017. 

 

Enf. MSc. Ioná Vieira Bez Birolo 

Coordenadora das Câmaras Técnicas 

Coren/SC 58.205 

 

Revisado pela Direção em 28 de fevereiro de 2017.  
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