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RESUMO 

A ausência de uma análise de risco global que inclua o conjunto de riscos 

ocupacionais aos quais os trabalhadores da indústria gráfica podem estar expostos, 

associada a uma falta de vigilância à saúde, pode potencializar o adoecimento dos 

trabalhadores bem como os riscos de acidentes do trabalho. Este estudo de caso foi 

realizado em uma gráfica de pequeno porte em São Paulo e nele se avaliaram as 

condições de higiene, segurança e os impactos sobre a saúde dos trabalhadores, 

analisando as condições de segurança, a exposição a agentes químicos e ruído, 

bem como os aspectos ergonômicos das funções. Os procedimentos adotados 

consistiram inicialmente em consultas à bibliografia sobre o tema em questão; uma 

avaliação da exposição ocupacional ao ruído por dosimetria pessoal; uma avaliação 

ambiental de níveis médios equivalentes de ruído; uma análise preliminar de risco 

das funções; a aplicação de um questionário com perguntas relativas à percepção 

dos trabalhadores e os sintomas causados por ruído e produtos químicos e uma 

avaliação audiométrica. Pela análise preliminar de risco e pelo questionário aplicado, 

encontraram-se alguns problemas, como: excesso de peso no transporte manual, 

demonstrado pelo número de queixas, exposição a solventes de tinta, falta de 

ventilação local exaustora e de assentos ergonômicos. O teste audiométrico revelou 

perdas de audição dos trabalhadores. Do estudo resultou a necessidade da 

implantação de um Sistema de Gestão em SST, que contemple todas as deficiências 

encontradas e que permita a participação de todos os trabalhadores nas decisões a 

serem tomadas e de uma política de segurança, que contenha no mínimo os 

princípios da proteção da segurança e saúde de todos os membros da organização.  

 

Palavras-chave: Segurança do Trabalho, Riscos na Indústria Gráfica e Gestão de 

Segurança do Trabalho. 



 

 

ABSTRACT 

 

The absence of a global risk analysis that includes the set of occupational hazards to 

which workers of graphic industry, may be exposed, associated with a lack of health 

vigilance, can enhance the illness of workers as well as the risks of industrial 

accidents. This case study was conducted on a small graphic industry in São Paulo 

and assessed the conditions of hygiene, security and the impacts on the health of 

workers, analyzing the conditions of safety, exposure to chemicals and noise, as well 

as the ergonomic aspects of the functions. The procedures adopted were initially in 

queries to the bibliography on the topic in question; an assessment of occupational 

exposure to noise by personal dosimetrIc test; an environmental assessment of 

average equivalent noise levels; a preliminary risk analysis of functions; the 

application of a questionnaire with questions concerning the perception of workers 

and the symptoms caused by noise and chemicals and a audiometric evaluation. 

Preliminary analysis of risk and the questionnaire applied, met some problems, such 

as: overweight in manual transportation, evidenced by the number of complaints, 

solvent exposure, lack of local exhaust ventilation and ergonomic seating. The 

audiometric test revealed losses of worker’s hearing. The study resulted in the need 

for the implementation of an OSH management system, which takes into account all 

deficiencies found and enabling the participation of all workers in the decisions to be 

taken and a security policy, which contains at least the principles of protection of the 

safety and health of all members of the organization. 

 

Keywords: job security, risks in the printing industry and work safety Management. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Os riscos a que estão expostos os trabalhadores da indústria gráfica já eram 

conhecidos e descritos por Bernardino Ramazzini em seu livro “De Morbis Artificum 

Diatriba”, no qual descreveu as doenças adquiridas pelos tipógrafos, seja pelo 

esforço visual, seja pela permanência em locais escuros e úmidos com a 

evaporação das tintas ou pelo esforço nas prensas. Mostrou também o impacto de 

uma nova tecnologia nos empregos dos copistas e amanuenses. “A imprensa foi 

inventada no século XIV e não há dúvida de que trouxe mais danos que utilidades. 

Desde que apareceu e começou a ser posta em uso, impediu milhares de homens 

de ganhar o sustento de suas famílias. Prejudicou também os monges que, depois 

de seu sagrado mister, empregavam o tempo em reproduzir exemplares e obtinham 

algum dinheiro dessa honesta ocupação.”  Ele pregava a moderação no trabalho e o 

afastamento das funções durantes alguns períodos e propunha exercícios para 

descanso dos olhos e alguns remédios da época como água de eufrásia, de violeta 

e de outras plantas (RAMAZZINI, 1700). 

No ano de 2008, existiam 19.006 estabelecimentos com 209.736 trabalhadores no 

setor gráfico conforme dados da Abigraf. Além desses trabalhadores diretamente 

expostos na indústria gráfica, existe um grande número de deles envolvidos em 

atividades de fornecimento de matéria-prima para esse setor, a saber: máquinas, 

equipamentos, papel e tinta. 

Durante algumas décadas o setor gráfico utilizou tipos de chumbo para fazer as 

placas de impressão; havia muitos problemas de intoxicação por chumbo, que 

provocava uma doença profissional chamada de saturnismo. 

Nos dias atuais, esses riscos não mais existem. No entanto, outros riscos derivados 

de novas tecnologias apareceram, como o desconforto visual e as lesões por 

esforços repetitivos. O risco ergonômico na indústria gráfica é considerável, devido à 

movimentação de blocos de papel muito pesados, pois a velocidade de impressão 

assim o exige. A preparação de tintas expõe os trabalhadores a diversas 

substâncias tóxicas, que se acredita, são cancerígenas, como: Azocompostos, 

Azobenzidina, Triarilmetano aminoderivado, Xantenos aminoderivados, 4 4’ diamino 

estibeno, Triazenos, Triazinas e Cromatos (KAY, 1976). 
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Na revelação de placas de impressão, os trabalhadores ficam expostos a vapores de 

formaldeído emanados dos líquidos reveladores. Na parada de revelação, utiliza-se 

o ácido acético e no rebate de cor, a exposição é ao amoníaco, acetona e álcool 

evaporados das cubas e de algodões empapados, além dos solventes evaporados 

na secagem das tintas (OIT, 1990).   

Com as melhorias decorrentes dos avanços tecnológicos na área gráfica, estão 

sendo utilizados produtos cujos efeitos à saúde ainda não são conhecidos. As 

impressoras de alta velocidade podem emitir particulado de 1 a 5 micrômetros que 

não são retidos na região pilífera das narinas. Casos de intoxicação por solventes 

foram provocados pelas partículas geradas na impressora, e não pela presença de 

solventes (SMA, 1969). 

Como os modernos processos de impressão apresentam uma velocidade de 

produção cada vez maior, a velocidade de alimentação das máquinas é também 

cada vez maior, impondo aos trabalhadores um esforço cada vez mais intenso, 

tendo como resultado ferimentos corto-contusos e lacerações de extremidades e 

membros, PAIR, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), 

lombalgias, dermatites, queimaduras, narcose. A PAIR foi agravada pelo uso 

concomitante de solventes como o tolueno (MORATA et al. 1997). 

Como a maioria das gráficas é de pequeno e médio porte, não tem infraestrutura 

para adequação de seus ambientes de trabalho; assim, os Programas de Prevenção 

de Riscos Ambientais (PPRA) e os Programas de Controle Médico e de Saúde 

Ocupacionais (PCMSO) são deficientes ou inexistentes. O PPRA feito pelos técnicos 

dos Serviços Especializados em Segurança e Medicina do Trabalho deve servir de 

base para o Médico do Trabalho estabelecer  seu programa de controle baseado 

nos riscos detectados no PPRA. Existem casos em que o PCMSO existe, mas não 

tem o PPRA (TRINDADE, 2003). Segundo um estudo multicasos feito em 20 

pequenas e médias empresas gráficas no Município de São Paulo, as ações em prol 

da saúde dos trabalhadores efetivados nas gráficas do município de São Paulo não 

contemplam, em sua maioria, as expectativas dos trabalhadores e proprietários 

dessas pequenas empresas. 

Atualmente a ausência de uma análise de risco global que inclua o conjunto de 

riscos ocupacionais aos quais os trabalhadores do setor gráfico podem estar 
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expostos, associada a uma falta de vigilância da saúde, pode potencializar o 

adoecimento do trabalhador, bem como os riscos de acidentes do trabalho. 

 

1.1 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

 
A ausência de uma análise de risco global que inclua o conjunto de riscos 

ocupacionais aos quais os trabalhadores do setor gráfico podem estar expostos, 

associada a uma falta de vigilância da saúde, pode potencializar o adoecimento do 

trabalhador, bem como os riscos de acidentes do trabalho. 

 

1.2 OBJETIVO  

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar e analisar as condições de higiene e segurança do trabalho em um setor 

gráfico e seus possíveis impactos à saúde dos trabalhadores. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Analisar as condições de higiene e segurança dos trabalhadores no setor 

gráfico e identificar os principais riscos aos quais os trabalhadores possam 

estar expostos.  

 Avaliar as condições de exposição ocupacional ao agente físico ruído na 

atividade gráfica. 

 Propor uma ação de gestão de riscos no setor gráfico que possibilite a 

promoção da saúde dos trabalhadores do setor. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 HISTÓRICO DOS SISTEMAS DE GESTÃO  

2.1.1 A Revolução Industrial 

 
 

A Revolução Industrial constituiu-se em grande desenvolvimento industrial verificado 

inicialmente na Inglaterra a partir do ano de 1760, com grande impacto em todas as 

esferas da atividade humana, econômica, política e social (HOBSBAWN 2003). Ela 

foi apenas parte de um longo processo de transição econômica que deu origem à 

moderna economia capitalista, e a indústria gráfica acompanhava esse 

desenvolvimento, pois quanto maior fosse a produção, mais aumentava a 

necessidade de impressos para a identificação dos bens, para a divulgação dos 

produtos e, sobretudo, para alimentar a burocracia que apareceu com a emissão de 

documentos fiscais (SILVA, 1997)).  

A Revolução Industrial se iniciou com o desenvolvimento fabril, a aplicação da 

energia à indústria, os melhoramentos dos meios de transporte e de comunicação e 

o aumento de domínio do capitalismo. A primeira revolução industrial começou na 

Inglaterra que na época, possuía um sólido sistema monetário, detinha a liderança 

do comércio mundial e de grandes mercados mundiais graças a suas colônias que 

incentivavam a produção industrial. Além disso, a região de Lancashire, de fácil 

acesso, tinha clima úmido, propício à atividade de fiação e à disponibilidade de 

carvão. Com a revolução industrial, a nobreza deixou de ser uma casta exclusiva e 

hereditária; agora, qualquer cidadão poderia ascender às altas classes sociais 

valendo-se da riqueza proporcionada pela industrialização.  

O primeiro ramo industrial a se desenvolver foi o da indústria têxtil, por várias 

inovações tecnológicas, como a máquina de fiar de Janies Hargreaves, os teares 

hidráulico e o mecânico de Richard Arkwright e Edmund Cartwright, as máquinas de 

fiar e descaroçar algodão de Samuel Cronipton e Eli Whitney, além da locomotiva de 

George Stephenson, e o barco a vapor de Robert Fulton, que serviam para o 

transporte de tecidos e matérias-primas(SILVA, 1997). A partir do século XIX, a 

Inglaterra deixou de ser a única beneficiada pela revolução industrial que se difundiu 

pela Europa, América e no caso da Ásia, principalmente pelo Japão. 
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Os ingleses, até a metade do século XIX, foram praticamente os únicos beneficiados 

pelo desenvolvimento industrial. Depois outros países também obtiveram vantagens. 

O primeiro foi a Bélgica; mais tarde a França, em ritmo mais lento. A partir de 1850, 

a revolução expandiu-se pela Europa Central, Rússia, América e Ásia. 

Esse movimento desenvolvimentista se constituiu em duas partes: a primeira 

revolução industrial, baseada nas novas tecnologias, principalmente da indústria 

têxtil, pelo carvão e pela máquina a vapor e a segunda, a partir de 1850 que 

substituiu o ferro, o carvão e a máquina a vapor pelo aço, pela eletricidade e pelas 

máquinas de combustão interna alimentada por petróleo. Como consequência desse 

progresso, surgiram novas formas de organização industrial: a produção em larga 

escala, o surgimento das máquinas automáticas; ocorreu a especialização do 

trabalho, a expansão das atividades agrícolas; criaram-se os centros de 

aprendizagem industrial e verificou-se a formação de sociedades 

anônimas(CAMPOS, 1988). 

O progresso tecnológico da segunda revolução industrial se concretizou graças a 

várias inovações, como: os veículos movidos a gasolina, fabricados na Alemanha 

por Daimler e Benz, por volta de 1880; a produção de carros em grande escala e 

mais baratos iniciada por Henry Ford, em 1908; o telefone inventado por Graham 

Bell; a transmissão de ondas eletromagnéticas através do éter, conseguida por 

Henrich Hertz; a invenção da lâmpada com filete incandescente, por Thomas Alva 

Edson; a obtenção do pneumático por Dunlop, em 1880, que deu grande impulso à 

comunicação, ao transporte e consequentemente à industrialização, ao comércio 

mundial, ao surgimento da classe capitalista, a novas doutrinas sociais, a grandes 

cidades e à rivalidades entre as nações. Com a Revolução Industrial, ampliou-se o 

mercado de trabalho. Os trabalhadores abandonaram seus domínios e saíram em 

busca de melhores condições de vida nas grandes cidades. Na Inglaterra, 

principalmente, essa mudança não lhes foi vantajosa. Além de viverem afastados de 

seus familiares, eram mal remunerados, trabalhavam de 12 a 18 horas por dia em 

ambientes escuros e fétidos, sujeitos a inúmeros acidentes e amputações e não 

tinham garantia de emprego. A adoção do regime de oito horas de trabalho por dia 

mitigou um pouco esse sofrimento(SILVA, 1997). 
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As condições desumanas de trabalho provocaram o surgimento das doutrinas 

sociais que objetivavam reduzir o poder do capitalismo e reestabelecer a dignidade 

do trabalhador. 

A Igreja também se mobilizou diante dos problemas sociais vividos pela classe 

operária, preconizando uma reforma em bases cristãs por meio de várias encíclicas 

papais como a “Rerum Novarum” do papa Leão XIII em 1891, na qual criticava a 

falta de princípios éticos e valores morais na sociedade de seu tempo e apoiava a 

formação de sindicatos pelos trabalhadores, rejeitava o socialismo e defendia o 

direito à propriedade privada e discutia as relações entre governo, os negócios, o 

trabalho e a Igreja. 

 

2.1.2 O Taylorismo 

Frederick Winslow Taylor nasceu em 1858 e, filho de uma família rica, estudou dois 

anos na França e na Alemanha. Após uma crise econômica, Taylor foi trabalhar 

como aprendiz industrial em uma fábrica de bombas e em uma loja de máquinas. 

Formou-se Engenheiro Mecânico em 1883. Em 1898 entrou na Bethlehem Steel, 

onde com auxílio de Maunsel White e equipe desenvolveu o aço de alta velocidade 

também chamado de ácido rápido para ferramentas de corte. Esse aço tinha de 0,7 

a 0,9 % de carbono e alguns metais como liga: Molibidênio, Tungstênio, Cromo e 

Vanádio, invenção pela qual recebeu uma medalha individual de ouro na Exposição 

de Paris em 1900. Em 1901 por divergência com outros gerentes, saiu da Bethlehem 

Steel e em 1906 foi eleito presidente da ASME (American Society for Mechanical 

Engineers), onde tentou implantar, sem êxito, seu método de Administração 

Científica.  Publicou em 1911 a sua mais importante obra sem o aval da ASME. 

Em 1903 Taylor publica seu primeiro livro sobre administração científica: “Shop 

Management” (Gerenciamento de Oficinas) em que trata pela primeira vez de sua 

teoria sobre a racionalização do trabalho. 

Taylor propõe essa racionalização por meio do estudo dos tempos e movimentos, 

para evitar desperdício de tempo e movimentos desnecessários. 

Em 1911 publicou sua mais importante obra: Principles of Scientific Management 

(princípios da administração científica). (MAXIMIANO, 2000). 

Taylor elaborou os quatro princípios da Administração científica(CRAINER, 1999): 
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Princípio do planejamento que consistia em substituir o improviso e a prática por 

métodos planejados e testados. 

Princípio da preparação dos trabalhadores pela seleção de acordo com suas 

aptidões e prepará-los para produzir mais e melhor conforme o método estabelecido. 

Princípio do controle do trabalho para que estivesse de acordo com a metodologia 

estabelecida. 

Princípio da execução que consistia em distribuir a funções e as responsabilidades 

para que o trabalho fosse o mais disciplinado possível. 

Propôs ainda uma remuneração com base na produção alcançada, a melhoria dos 

ambientes e a redução da jornada de trabalho (CHIAVENATO, 1999). 

O engenheiro norte-americano Frank B. Gilbreth (1868-1924) acompanhou Taylor 

em seu esforço para aumentar a produtividade e foi responsável pela introdução de 

estudo dos tempos e dos movimentos dos trabalhadores como técnica administrativa 

básica para a racionalização do trabalho. Aplicou inicialmente os métodos de Taylor 

e com o tempo desenvolveu suas técnicas próprias e chegou à conclusão de que 

todo trabalho manual pode ser reduzido a movimentos elementares. (CHIAVENATO 

1999). 

 

2.1.3 O Fordismo 

Henry Ford nasceu em Springwells, no dia 30 de junho de 1863 e sua experiência 

com máquinas começou na fazendo de seu pai onde cuidava da manutenção dos 

motores. Em 1876 mudou-se para Detroit onde trabalhou em várias oficinas e 

montou sua própria oficina, na qual produziu o seu primeiro quadriciclo. Sua ideia 

era produzir um carro grande para a família. Em 1903 fundou a Ford Motor 

Company, cujo primeiro carro produzido foi o modelo A, com motor de dois cilindros 

e em 1908 produzia o primeiro modelo T. Aplicou em suas atividades os princípios 

do taylorismo e em 1914 montou a primeira linha de montagem de veículos, o que 

permitiu uma velocidade maior na produção e revolucionou a indústria 

automobilística. Na linha de montagem, instituiu um novo conceito de produção 

segundo o qual cada trabalhador executava tarefas simples e o produto final saía no 

fim da linha, evitando desperdícios em movimentação do produto e dos 

trabalhadores pela área de produção No início todos os carros eram pretos porque a 

tinta preta secava mais rapidamente que outras (CRAINER, 1999).  
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Henry Ford produzia carros em velocidade cada vez maior e para isso dependia dos 

fornecedores de matérias-primas, então, resolveu produzi-las por meios próprios. 

Começou, portanto, a fabricar tudo o que consumia na fábrica, montou siderúrgica, 

comprou minas de ferro e de carvão e várias outras empresas, inclusive investindo 

na produção de borracha natural no Brasil. 

O ciclo da borracha no Brasil teve seu auge entre 1879 e 1912, quando os britânicos 

contrabandearam 70.000 sementes de Hevea Brasiliensis e iniciaram plantações de 

seringueiras na Malásia, com um alto nível de produtividade, detendo na época a 

posição de maior fornecedor de látex no mundo. 

Em 1927 Henry Ford comprou uma área de 15.000 km2 no Pará, às margens do rio 

Tapajós, e fundou uma típica cidade norte-americana em plena floresta brasileira, 

chamada de Fordlândia. Teve muitos problemas, como a imposição do sistema 

trabalhista americano e comida americana como espinafre e hambúrguer, que 

desagradaram aos trabalhadores brasileiros que representavam a maioria. Outro 

problema foi a utilização de monocultura e o aparecimento de um fungo chamado 

‘mal das folhas’ que dizimou parte das plantações. 

Com o início da Segunda Grande Guerra, os japoneses tomaram grande parte do 

sudoeste asiático e, com ele, a produção de borracha natural, o que tornava o 

projeto de Ford justificável, porém, em 1945, com a derrota do eixo, liberando a 

produção de borracha natural e com o início da produção de borracha sintética, Ford 

desistiu do projeto da Amazônia. 

 

2.1.4 O Toyotismo 

 

O toyotismo é um processo de fabricação baseado no fordismo, porém, muito mais 

flexível, que permitiu à Toyota ser o maior produtor mundial de veículos a partir de 

2007. Características do toyotismo (CRAINER, 1999): 

 A produção não é em massa, e sim de acordo com a demanda do mercado; 

 o toyotismo é bem mais flexível que o fordismo, graças aos sistemas: Just in 

Time, Kaizen e Kanbam; 

 o sistema “just in time” produz somente o necessário no tempo e na 

quantidade necessária, de forma a minimizar os produtos em estoque; 
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 os trabalhadores são mais qualificados e conhecem todo o processo, 

podendo trabalhar em qualquer parte do processo de produção. 

 os produtos são fabricados de acordo com as necessidades do mercado; 

 a qualidade total faz com que o produto seja acompanhado visualmente em 

todas as etapas do processo. 

 Princípio “Kaizen” de melhoria contínua como no ciclo de Deming (PDCA). As 

melhorias eram procuradas no dia a dia e faziam parte do processo produtivo, 

seguindo a filosofia “hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje”; 

 Kanban em japonês significa cartão ou sinalização e é um processo de 

acompanhamento do fluxo de produção por meio de cartões. O sistema 

Kanban limita os grandes almoxarifados que são substituídos por pequenos 

estoques próximos aos locais de consumo. O cartão Kanban, ou quadro 

kanban é responsável pela comunicação e funcionamento do sistema 

(RIBEIRO, 1989). 

 

Eiji Toyoda (1913-2013) em 1950 visitou Detroit nos Estados Unidos para conhecer 

o sistema fordista de produção e observou que em primeiro lugar se produzia para 

depois vender, o que gerava grandes áreas de estocagem. O Japão acabara de 

perder a guerra e não tinha recursos nem espaço para produzir dessa forma. 

Idealizou um sistema bem mais flexível e iniciou sua implantação na Toyota. 

2.1.5 Deming 

 

William Edwards Deming nasceu em Sioux City em 14 de outubro de 1900 e faleceu 

em 20 de dezembro de 1993 em Washington. Foi físico, estatístico, professor 

universitário nas Universidades de Wyoming, do Colorado e de Yale, além de 

consultor de empresas. Foi importante para o esforço de guerra dos Estados Unidos 

durante a Segunda Guerra Mundial e durante a recuperação de empresas 

americanas e da economia japonesa (MANN, 1992).  

Graduou-se PhD em física em 1924. Conheceu Walter Andrew Shewhart na Bell 

Laboratories, com ele estabelecendo uma amizade duradoura, alicerçada no 

interesse comum e na admiração recíproca. Ajudou o governo norte-americano no 
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censo de 1940 e em 1941 deu seu primeiro curso de controle estatístico de 

processo. 

Em 1947 foi requisitado pelo Comando Supremo das Potências Aliadas para 

preparar o censo japonês de 1951. 

O Dr. Nishibori da JUSE (Union of Scientists and Engineers of Japan) teve a 

brilhante ideia de que os métodos estatísticos poderiam ser úteis na reconstrução do 

Japão, os quais seriam um meio de ajudar que prescindiam de novos equipamentos 

e que não teriam meios de obter. O Japão acabara de perder a guerra, perdendo o 

mercado chinês e vendo-se sem recursos financeiros, nem matérias-primas, mas 

com um excelente exército de trabalhadores qualificados (MANN, 1992). 

Em 1950 Kaoru Ishikawa e Kenichi Koyanagi da JUSE convidaram Deming para 

ensinar métodos estatísticos para a indústria japonesa. Nos Estados Unidos, a 

administração da maioria das empresas, por não ver a ligação entre qualidade e 

posição competitiva, considerou desnecessário assumir a responsabilidade de pôr 

em prática um controle de processo e garantia da qualidade.  

Em 1982 Deming escreveu um livro sobre Qualidade, Produtividade e 

Competitividade, “Saia da crise” em que apresentou os seus 14 princípios 

(WALTON, 1986) 

Segundo Deming o trabalho do estatístico é de localizar fontes de melhorias e de 

problemas com a ajuda da teoria das probabilidades que diferencia o estatístico de 

outras profissões. Combater incêndios e solucionar problemas é importante, mas 

mais importante ainda são as contribuições que a administração deve apresentar. O 

exame das fontes de melhorias produziu os catorze pontos de gestão para a 

administração e conscientização da necessidade de erradicar doenças e obstáculos 

mortais que infestam a indústria ocidental (MANN, 1992). 

Os catorze pontos de Deming  

 1 – Crie constância de propósito no sentido de melhoria de produtos e 

serviços, com a finalidade de tornar-se competitivo, permanecer no 

negócio e oferecer empregos. 

 2 – Adote a nova filosofia. Estamos numa nova era econômica. A 

administração ocidental deve despertar para o desafio, aprender suas 

responsabilidade e assumir a liderança na mudança. 
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 3 - Acabe com a dependência da inspeção para atingir a qualidade. 

Elimine a necessidade de inspeção para atingir a qualidade. Elimine a 

necessidade de inspeção tendo como base a inspeção constante para 

estabelecer a qualidade no produto em primeiro lugar. 

 4 - Acabe com a prática de negociar tendo como base a etiqueta de preço. 

Em vez disso, minimize o custo total. Mude para um único fornecedor para 

um certo item, em uma relação de lealdade e confiança a longo prazo. 

 5 - Melhore constante e definitivamente o sistema de produção e serviço, 

para melhorar a qualidade e a produtividade e, dessa forma, diminuir 

constantemente os custos. 

 6 – Institua o treinamento no trabalho. 

 7 – Institua a liderança (veja ponto 12). A meta da liderança deve ser de 

ajudar as pessoas, máquinas e equipamentos a realizarem um trabalho 

melhor. A liderança na administração está precisando de revisão, bem 

como a liderança dos trabalhadores da produção. 

 8 – Afaste o medo, de forma que todos possam trabalhar efetivamente 

para a empresa. 

 9 – Derrube as barreiras entre os departamentos. O pessoal da área de 

pesquisa, projeto, vendas e produção deve trabalhar como equipe, para 

prever problemas de produção e na aplicação dos problemas que podem 

ser previstos para o produto ou serviço. 

 10 – Elimine os slogans, exortações e metas para a força de trabalho 

pedindo-lhes ausência total de defeitos e novos níveis de produtividade. 

 11a – Elimine os padrões de trabalho (quota) no recinto da fábrica. 

Substitua a liderança. 

 11b – Elimine a administração por objetivos. Elimine a administração por 

números e metas numéricas. Substitua a liderança. 

 12a – Remova as barreiras que roubam do trabalhador horista seu direito 

de orgulhar-se do trabalho que faz. A responsabilidade dos supervisores 

deve modificar-se de simples números para qualidade. 

 12b – Remova as barreiras que roubam do trabalhador horista seu direito 

de orgulhar-se do trabalho que faz. Isso significa, entre outras coisas, a 
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abolição da classificação anual por mérito, da administração por objetivos, 

da administração por números. 

 13 – Institua um sólido programa de educação e de autoaperfeiçoamento. 

 14 – Ponha todos da empresa a trabalhar pela transformação. A 

transformação é tarefa de todos. 

As sete doenças fatais para os sistemas de gestão segundo (WALTON, 1986) são: 

 Falta de constância 

 Ênfase em lucros a curto prazo 

 Avaliação do desempenho, avaliação do método 

 Mobilidade da direção 

 Direção da empresa apenas com base em números visíveis 

 Custo exagerado da assistência médica 

 Custo exagerado de garantia, agravado por advogados que trabalham com 

honorários de risco. 

 

2.1.6 O Ciclo PDCA 

 

O ciclo PDCA foi criado na década de 20 por Walter Andrew Shewart, físico 

americano conhecido pelo seu pioneirismo na área do controle estatístico. Mas foi na 

década de 50 que foi popularizado e difundido por William Edwards Deming, na 

época da Segunda Guerra Mundial, principalmente no Japão que estava fragilizado 

pela recente derrota (CRAINER, 1999). 

O ciclo de Deming ou PDCA é composto de quatro fases: 

Plan 

Planejar em português. É a etapa em que se analisam os problemas que devem ser 

resolvidos, seguindo a seguinte ordem: 

 Definir os problemas 

 Definir os objetivos 

 Escolher os métodos 

 Questionar por que o problema ocorreu, sempre tornando sua resposta mais 

completa. 
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Aqui, o conceito de PDCA já começa a se mostrar: a repetição estruturada e 

organizada em busca de soluções. 

Do 

Fazer. É o momento de executar o que foi determinado na etapa anterior: 

 Treinar o método. 

 Executar. 

 Realizar as eventuais mudanças que se mostrem necessárias. 

 Não procurar a perfeição, mas o que pode ser feito de forma prática. 

 Medir e registrar os resultados. 

Check 

Essa é uma das etapas mais importante que definem o conceito do PDCA em um 

ciclo. Depois de verificar, deve-se procurar agir de forma melhorada: 

 Verificar se o padrão esta sendo obedecido. 

 Verificar o que está funcionando e o que está dando errado. 

 Perguntar por quê? a cada passo. 

 Com as respostas, treinar o método definido. 

Act 

Nessa etapa é o momento de agir com mais assertividade. 

 As coisas estão conforme o programado?  

 Na verdade existem inconformidades? Então agir para corrigir e prevenir os 

erros! 

 Melhorar o sistema de trabalho. 

 Repetir as soluções que se mostraram adequadas. 

Ao final da quarta fase, o conceito de PDCA recomenda o reinício do ciclo para 

buscar uma melhoria continuada e ininterrupta. 

Recomendações para a aplicação do método PDCA 

 Realizar as etapas seguindo a ordem PDCA. 

 Qualquer dificuldade em alguma etapa, retornar para o planejamento. 

 Não pular etapas e dedicar tempo suficiente para responder a todas as 

dúvidas surgidas. 

Ciclo de vida na Gestão por Processos 
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O PDCA é uma abordagem muito abrangente e aplicável em diversas situações, 

porém, às vezes, é preciso criar especializações para auxiliar na resolução de 

problemas específicos. 

Passos para a implantação do PDCA 

1º passo Estudar o processo. 

  Organizar a equipe. 

  Nunca avançar sem um plano definido e todas as perguntas 

respondidas. 

2º passo fazer as modificações em pequena escala no início. 

3º passo observar os efeitos. 

4º passo repetir os testes se necessário buscar possíveis efeitos colaterais. 

(MIRSHAWKA, 1990). 

 

 

2.2 HISTÓRICO DAS NORMAS PARA SISTEMAS DE GESTÃO 

2.2.1 ISO 9000 – Gestão da Qualidade 

 

A primeira entidade internacional de padronização de normas ISO "International 

Organization for Standardization”, foi criada em Londres em 1926, com o nome de 

ISA (International Federation of the National Standardizing Associations), cujas 

atividades foram interrompidas em 1942 pela 2ª Guerra Mundial e reiniciadas em 

fevereiro de 1947, com o nome de ISO (International Organization for 

Standardization) com sede em Genebra na Suíça e é representada no Brasil pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT.  

O nome ISO foi adotado por causa da palavra isonomia e o objetivo é a 

padronização do gerenciamento do sistema da qualidade visando à sua unificação 

de forma universal. 

Sua função é de promover a normatização de produtos e serviços, para que a 

qualidade destes seja constantemente melhorada. 

A ISO teve como origens normas militares norte-americanas (MIL STD) e normas 

britânicas (BS). 

A primeira norma foi a ISO 9000 em 1987, baseada na norma britânica BS 5750 

(Quality assurance) e ficou conhecida como norma de gestão, uma vez que não 
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apenas especificava como produzir, mas também como gerenciar o processo de 

produção. No Brasil foi lançada pela ABNT uma tradução literal da norma como ISO 

NBR 9000. A série de normas ISO inclui quatro partes: ISO 9001, 9002, 9003 e 

9004, cada uma com finalidades diversas e para diferentes tipos de produção. A ISO 

9001 teve atualizações em 2000, 2008 e 2009. 

 

 

2.2.2  BS 8.800 – Sistemas de Gestão para Segurança e Saúde no Trabalho 

 
A norma BS 8800 foi elaborada pela BSI (British Standard Institution) em 1996 para 

auxiliar a indústria e os profissionais na gestão de Segurança e Saúde do Trabalho 

em atividades com risco à segurança e saúde dos trabalhadores, sendo passível de 

auditoria e certificação e compatível com a ISO 900 e ISO 14001.  

O objetivo dessa norma consiste na Implantação de um sistema eficaz de 

gerenciamento da prevenção de acidentes e doenças ocupacionais e baseia-se nos 

princípios de Deming que é o ciclo PDCA (Plan, Do, Check e Act) priorizando um 

processo de melhoria contínua. 

As etapas necessárias para a certificação são:  

a) Comprometimento da alta administração. 

b) Designação de um coordenador. 

c) Formação do Comitê de coordenação. 

d) Treinamento para todos os níveis da empresa. 

e) Elaboração e divulgação de uma política de segurança. 

f)  Palestra sobre qualidade para todos os níveis de trabalhadores.      

g) Divulgação constante dos temas de segurança. 

h) Estudo e diagnóstico dos requisitos da norma. 

i) Plano de trabalho para cumprir cada requisito da norma. 

j) Formação de grupos de trabalho com a participação de funcionários para a 

elaboração das instruções de trabalho. 
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2.2.3 OHSAS 18001 

 

A OHSAS 18001 é uma norma sobre Sistemas de Gestão de Segurança e Saúde no 

Trabalho, desenvolvida por organismos de certificação de vários países como SGS, 

BSI, BVQI, DNV, Lloyds e outras, para implantar um sistema de gerenciamento 

relativo à segurança e saúde no trabalho. 

Os objetivos de um Sistema de Gestão de Segurança e Saúde * Ocupacional 

pretendem: 

atender às legislações relacionadas à Segurança e Saúde do Trabalhador; 

identificar os riscos e perigos da atividade da empresa de forma a atuar 

preventivamente; 

conscientizar e motivar os trabalhadores para que possam exercer suas atividades 

de forma segura. 

A implantação desse sistema de gestão, além de atender às legislações sobre 

segurança e saúde no trabalho, introduzirá um sistema de melhoria contínua 

trazendo benefícios às empresas e aos trabalhadores, como (SEIFFERT, 2008):  

Melhorar as condições de trabalho. 

Identificar os perigos e definição dos controles. 

Melhorar os ambientes de trabalho, com redução dos acidentes e doenças do 

trabalho. 

Motivar os trabalhadores por meio de condições de trabalho melhores e mais 

seguras. 

Demonstrar o atendimento às conformidades para clientes e fornecedores. 

Reduzir os passivos trabalhistas e ações judiciais. 

Proporcionar um processo de melhoria contínua da empresa (SEIFFERT, 2008). 

A OHSAS 18001 é composta por cinco documentos: Política de segurança e saúde 

ocupacional, Planejamento, Implementação e operação, Verificação e ação corretiva 

e Análise crítica pela direção. 

Foi elaborada para ser compatível com a ISO 9001(gestão da qualidade) e ISO 

14001(gestão ambiental) 
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2.2.4 ISO 1400 Sistemas de Gestão Ambiental 

No ano de 2004 a Associação Brasileira de normas Técnicas lançou a norma NBR 

ISO 14001:2004 – Sistemas da gestão ambiental – Requisitos com orientações para 

uso, também baseada no ciclo de Deming (PDCA).  

A ISO 14000 é constituída por uma série de normas que determinam as diretrizes 

para a prática de gestão ambiental, que é de garantir o equilíbrio e a preservação 

ambiental, prevenindo a poluição ambiental e seus efeitos na sociedade e na 

economia. A NBR-ISO 14000 é formada pelo conjunto de várias normas como: 

ISO 14001 – Sistema de Gestão Ambiental 

ISO 14004 – Sistema de Gestão Ambiental para uso interno na empresa 

ISO 14010 – Auditorias Ambientais para o processo de certificação 

ISO 14031 – Norma sobre Desempenho Ambiental 

ISO 14020 - Rotulagem Ambiental 

ISO 14040 – Análise do Ciclo de Vida do Produto. 

 

2.2.5 ISO 26000 - 2010 – responsabilidade social    

 
Em 2010, na cidade de Genebra na Suíça foi publicada a Norma Internacional ISO 

26000 – Diretrizes sobre Responsabilidade Social. 

A Responsabilidade social se resume na responsabilidade da organização pelos 

impactos de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente, mediante 

um comportamento ético e transparente que: 

 

 contribua para o desenvolvimento sustentável, incluindo a saúde e o bem-

estar da sociedade; 

 leve em consideração as expectativas das partes interessadas; 

 esteja em conformidade com a legislação aplicável e seja consistente com as 

normas internacionais de comportamento e 

 esteja integrada em toda a organização e seja praticada em suas relações 

(INMETRO) 

 

As empresas desenvolvem ações sociais por vários motivos como: 

 humanitários; 
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 atendimento da comunidade do entorno; 

 atendimento aos pedidos do governo; 

 complementação de ações sociais do governo; 

 melhora da imagem da empresa; 

 atendimento da população em caso de enchentes, terremotos, incêndios etc. 

A norma fornece orientações para todos os tipos de organização, 

independentemente de seu porte ou localização, sobre: 

  

 conceitos e definições referentes à responsabilidade social; 

 histórico, tendências e características da responsabilidade social; 

 

 princípios e práticas relativas à responsabilidade social; 

 integração, implementação e promoção de comportamento socialmente 

responsável em toda a organização e por meio de suas políticas e práticas 

dentro de sua esfera de influência; 

 identificação e engajamento de partes interessadas. 

 comunicação de compromissos, desempenho e outras informações referentes 

a responsabilidade social. 

A  ISO 26000 tem a seguinte estrutura: 

Introdução 

1 – escopo  

2 – termos e definições 

3 – compreensão da responsabilidade social 

4 – princípios da responsabilidade social 

5 – reconhecimento da responsabilidade social em toda a organização 

6 – orientações sobre os temas centrais da responsabilidade social 

7 – orientações sobre a integração da responsabilidade social em toda a empresa. 

Anexo A (informativo) cita exemplos de iniciativas e ferramentas voluntárias de 

responsabilidade social 

Anexo B (informativo) abreviaturas 
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2.3 HISTÓRICO DA HIGIENE OCUPACIONAL 

 
Por volta de 1473, o médico alemão Ulrich Von Ellenbog escreveu diversos tratados 

sobre a ação tóxica de alguns gases, fumos e vapores, como o monóxido de 

carbono, o chumbo, o mercúrio e outros (SAPPINGTON 1943) e um tratado sobre o 

trabalho nocivo dos ourives de Augsburgo. Foi o primeiro trabalho sobre doença 

ocupacional, sendo o autor considerado o predecessor de Ramazzini. 

Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, conhecido como 

Paracelso, nasceu em Einsiedeln na Suíça em 1493. Perambulou por toda a Europa 

até ser indicado professor de medicina na Basileia em 1527. Escreveu vários 

tratados de medicina e teologia, todos importantes para a compreensão do ser 

humano, e faleceu em Salzburg em 1541. Foi chamado de pai da toxicologia por ser 

autor da frase: “O fato de uma substância ser remédio ou veneno depende somente 

da dose”. 

Georgius Agrícola morreu em 1555, e em 1556, foi publicada sua obra “De Re 

Metalica”, um verdadeiro tratado sobre Mineração, Mineralogia, e Metalurgia, que 

durante quase 250 anos serviu de referência nessas ciências. Nesse trabalho, 

composto por 12 livros, havia um que discorria sobre a higiene e as doenças dos 

trabalhadores em minas.   

No livro VI, Agrícola trata de ventilação e bombeamento de água das minas. A 

ventilação era feita de várias formas. Em uma delas utilizavam-se pranchas de 

madeira orientadas para conduzir o vento até o fundo da mina através de dutos 

quadrados ou redondos. Outro dispositivo era formado de um tambor giratório, com 

abertura para a entrada do vento e uma aleta para orientar a boca de entrada, sendo 

o ar levado por tubos ou condutos quadrados. Eram utilizados também ventiladores 

movimentados por força humana, rodas de água ou por animais de carga. Vários 

tipos de ventoinhas foram usadas, sempre estruturadas em madeira. Outros 

dispositivos para ventilar consistiam nos foles que eram empregados para soprar ou 

aspirar o ar das minas através de condutos, geralmente os quadrados. Os foles 

eram enormes e, quando a movimentação era manual, colocava-se uma pedra 

pesada sobre ele e a movimentação era feita por alavancas. Outro recurso para 

ventilar consistia nas velas de tecido que eram movimentadas manualmente para 

deslocar o ar. Agrícola tratou também das doenças provocadas pela poeira, fumos e 
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água fria. “o ar estagnado nos poços, como aquele que permanece nos túneis, 

produz dificuldades respiratórias e o remédio para esse mal se dá através das 

máquinas de ventilação.” (AGRÍCOLA, 1556) 

Bernardino Ramazzini em sua obra “De Morbis Artificum Diatriba” publicada no ano 

de 1700 descreve a doença dos bronzistas que em Veneza se agrupavam em um 

único bairro, tornando-o incômodo pelo ruído produzido pelo martelamento do 

bronze. “Observamos esses artífices, todos sentados sobre pequenos colchões 

postos no chão, trabalhando constantemente encurvados. Usando martelos, a 

princípio de madeira, depois de ferro, e batendo o bronze novo, para dar-lhe a 

ductilidade desejada. Primeiramente, pois, o contínuo ruído danifica o ouvido, e 

depois toda a cabeça; tornam-se um pouco surdos e, se envelhecem no mister, 

ficam completamente surdos, porque o tímpano do ouvido perde sua tensão natural 

com a incessante percussão que repercute, por sua vez, para os lados, no interior da 

orelha, perturbando e debilitando todos os órgãos da audição; acontece a esses 

operários o mesmo que se dá com os que vivem às margens do Nilo, tornando-se 

surdos por causa do estrondo das cataratas”. Além da surdez, o autor descreve 

também os problemas pulmonares causados pelas emanações metálicas. Em sua 

descrição, comenta as dificuldades da profissão: “se o operário é magro e franzino 

por natureza, com tendência a afecções pulmonares, seu mais seguro remédio será 

trocar de profissão, pois péssimo é o ganho que ocasiona morte rápida” 

(RAMAZZINI, 1700). 

Percival Pott nasceu em Londres em 1714 e se transformou em um famoso cirurgião 

com muitos trabalhos e tratados sobre ortopedia e clínica médica, sendo eleito 

membro da Royal Society em 1784. Identificou o câncer da pele do escroto 

(epitelioma do escroto) como uma doença ocupacional dos limpadores de chaminé, 

uma profissão importante na época, atribuindo-lhe como causa a fuligem das 

chaminés e a falta de higiene dos limpadores. Faleceu em 1788, deixando um 

legado de muitos trabalhos e tratados médicos. Na Alemanha, o número de 

pacientes com câncer de escroto era bem menor porque os alemães utilizavam 

roupas que lhes conferiam mais proteção. 

A Dra Alice Hamilton nasceu em 22 de setembro de 1869 e faleceu aos 22 de 

setembro de 1970, após viver 101 anos dedicados à Medicina Ocupacional. Morou 

próximo a uma região industrial e fazia constantes contatos com os trabalhadores e 
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as respectivas esposas destes. Foi uma precursora da Higiene Ocupacional, pois se 

preocupava com o reconhecimento, e avaliação dos agentes nocivos, seus efeitos 

nos trabalhadores e o controle desses agentes no ambiente de trabalho. 

 

 American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH®) 
 

Em 1946, a Conferência Nacional dos Higienistas Industriais do Governo Americano 

(NCGIH) mudou seu nome para Conferência Americana de Higienistas Industriais 

Governamentais (ACGIH®) e ofereceu a plena adesão a todo o pessoal de higiene 

industrial nas agências, bem como a profissionais de higiene industrial de agências 

governamentais de outros países. Hoje, a participação é aberta a todos os 

praticantes de higiene industrial, saúde ocupacional, saúde ambiental e segurança 

nacional e estrangeira. 

A ACGIH® publica e revisa anualmente os TLV®s (Threshold Limit Values), que são 

traduzidos pela ABHO (Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais). Hoje os 

TLV®s incluem quase 642 substâncias químicas e agentes físicos e 47 Índices 

Biológicos de Exposição (BEI®s)1.  

 

American Industrial Hygiene Association (AIHA) 

 

A American Industrial Hygiene Association (AIHA) é uma das maiores associações 

internacionais que atende às necessidades dos profissionais de segurança e saúde 

ocupacional, praticando a higiene na indústria, governo, locais de trabalho, 

instituições acadêmicas, e organizações independentes.  

Foi fundada em 1939, como organização sem fins lucrativos, com 73 seções locais, 

10.460 membros profissionais de alto gabarito, sendo 96 por cento com curso 

universitário, 51 por cento com grau de mestre e 12 por cento de doutores. 

É dedicada à obtenção e manutenção do alto nível nas normas profissionais para 

seus membros, promovendo a certificação de higienistas industriais, administrando 

programas abrangentes de educação em segurança e saúde ocupacional no campo 

da higiene industrial e operando programas de acreditação de laboratórios, com o 

                                            
1 Informações obtidas no site: http://www.acgih.org/about/history.htm 
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objetivo de assegurar a qualidade dos dados obtidos nas decisões sobre as 

melhorias dos ambientes de trabalho2.  

 

International Occupational Hygiene Association (IOHA)  
 

A IOHA (International Occupational Hygiene Association) foi fundada com o objetivo 

de promover e desenvolver a higiene ocupacional em nível mundial por intermédio 

de suas organizações membro, e de melhorar e preservar a segurança e a saúde 

nos ambientes de trabalho para todos. 

Desde sua criação, em 1987, a IOHA agregou 26 organizações-membro, 

representando hoje cerca de 20.000 higienistas ocupacionais no mundo todo. 

A IOHA confere um caráter de aceitação internacional aos profissionais da higiene 

ocupacional graças ao reconhecimento de organizações não governamentais como 

a Organização Internacional do Trabalho e a Organização Mundial da Saúde3  

 
 

2.4 PRINCÍPIOS BÁSICOS DA HIGIENE OCUPACIONAL 

 

A Higiene Ocupacional é a ciência e arte dedicada ao reconhecimento, avaliação e 

controle daqueles fatores ou tensões ambientais que surgem no ou do trabalho, e 

podem causar doenças, prejuízos à saúde ou ao bem-estar, ou desconforto 

significativos aos trabalhadores ou aos cidadãos da comunidade (AIHA, 1991)  

De modo geral, nos ambientes de trabalho, existem dois tipos principais de risco a 

que estão expostos os trabalhadores: os Riscos Operacionais e os Riscos 

Ambientais, sendo que a Segurança do Trabalho cuida dos Riscos Operacionais 

como: máquinas sem proteção, riscos de Incêndio e Explosão, Riscos Mecânicos 

etc. enquanto a Higiene do Trabalho se ocupa dos riscos Ambientais como os 

Riscos Físicos, Químicos e Biológicos além de outros fatores ou tensões geradas 

nesses ambientes.  

A Higiene do Trabalho é a responsável pelo saneamento dos ambientes de trabalho, 

constituindo uma atividade multidisciplinar que utiliza os conhecimentos da 

                                            
2 Informações obtidas no site: http://www.aiha.org/aboutaiha/Pages/default.aspx 
3 Informações obtidas no site: (http://www.ioha.net)  

 

http://www.aiha.org/aboutaiha/Pages/default.aspx
http://www.ioha.net/
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Engenharia, Medicina, Física, Química, Psicologia, Ergonomia, Sociologia e outras 

ciências que se relacionam com esse tipo de ambiente (PLOG, 1990) 

. 

Se um ambiente de trabalho estiver contaminado com agentes físicos químicos ou 

biológicos e os trabalhadores ficarem expostos a eles, provavelmente adoecerão, 

devendo ser tratados. Após a cura, acabam voltando para esse mesmo ambiente, 

sem que neste se tenham feito modificações. Portanto, o trabalhador tornará a 

adoecer, só que agora em um espaço de tempo cada vez menor, até ficar 

completamente incapaz para o trabalho. Isso ocorre porque se tratou o trabalhador, 

que é a consequência do ambiente contaminado, que não foi modificado e é a causa 

básica e fundamental do adoecimento dos trabalhadores (BREVIGLIERO, 2011). A 

primeira etapa da higiene é o reconhecimento dos riscos, sendo a mais importante, 

pois um risco não reconhecido não será avaliado nem controlado. Após o 

reconhecimento se dá a etapa de avaliação, para verificar se os níveis de exposição 

poderão provocar alguma doença nos trabalhadores. Se os níveis de exposição ou 

concentração estiverem acima do chamado nível de ação, deverão ser tomadas 

providências imediatas, utilizando medidas de controle, que deverão seguir uma 

hierarquia que privilegie, em primeiro lugar, as medidas relativas à fonte, seguidas 

de medidas relativas ao percurso, que impedirão a disseminação dos contaminantes 

pelo ambiente de trabalho.  Se essas medidas não forem suficientes, devem-se 

adotar aquelas relativas aos trabalhadores, utilizando equipamentos de proteção 

individual, exames médicos periódicos para a detecção precoce de doenças 

ocupacionais, treinamentos e alterações na organização do trabalho, até que o 

ambiente esteja adequado e livre de contaminantes. 

 

 

2.4.1 O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA 

 
A Norma Regulamentadora número 9, NR-9, estabelece a obrigatoriedade da 

elaboração e implementação, por parte de todos os empregadores e instituições que 

admitam trabalhadores como empregados, do Programa de Prevenção de Riscos 

Ambientais (PPRA), visando à preservação da saúde e da integridade física dos 

trabalhadores, por meio de ações como: antecipação, reconhecimento, avaliação e 
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controle dos riscos ambientais existentes (ABHO, 2005).  O PPRA foi elaborado por 

uma equipe de higienistas, tendo como base duas convenções da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT). São elas a Convenção número 148 que trata da 

proteção dos trabalhadores contra os riscos profissionais decorrentes da 

contaminação do ar, do ruído e vibrações no local de trabalho e a convenção 155 

que trata da segurança e saúde dos trabalhadores e o meio ambiente de trabalho. O 

PPRA servirá de base para a elaboração do Programa de Controle de Saúde 

Ocupacional criado pela Norma Regulamentadora número sete, NR-7, que utilizando 

os dados obtidos na etapa de reconhecimento, estabelece os exames médicos 

adequados aos riscos existentes. A estrutura mínima do PPRA deverá conter: um 

planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma de 

execução; uma estratégia e metodologia de ação a forma de registro, manutenção e 

divulgação dos dados e periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento do 

PPRA. 

A etapa de reconhecimento dos riscos deverá envolver as seguintes ações: 

a) Identificação dos riscos; 

b) determinação e localização das fontes geradoras; 

c) identificação das trajetórias de propagação; 

d) identificação das funções e determinação do número de trabalhadores 

expostos, utilizando os conceitos de Grupo Homogêneo de Exposição 

(GHR) ou Grupo Similar de Exposição (GSE); 

e) caracterização das atividades e do tipo de exposição; 

f) obtenção de dados da empresa e indicação de possível 

comprometimento da saúde dos trabalhadores; 

g) possíveis danos à saúde relacionados aos riscos identificados e 

disponíveis na literatura técnica e 

h) descrição das medidas de controle existentes. 

 

A etapa de avaliação quantitativa deverá ser realizada sempre que for necessária 

para comprovar o controle da exposição ou a inexistência de risco, a fim de 

dimensionar a exposição dos trabalhadores e subsidiar as medidas de controle. 

A última etapa é a do controle e deve utilizar preferencialmente medidas de proteção 

coletiva. A NR-9 introduziu o Nível de Ação, representado pela concentração ou 
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exposição acima de 50% do limite de exposição ocupacional, tornando obrigatória a 

adoção de medidas de controle. 

 

 

2.4.2 A Caracterização Básica do Risco Ambiental 

 

A caracterização básica é feita com o objetivo de desenvolver uma avaliação 

qualitativa abrangente do ambiente de trabalho e conhecer a exposição de cada 

trabalhador (AIHA 1991). 

As ferramentas utilizadas são:  

a) A caracterização do ambiente de trabalho mediante a descrição do 

processo ou operação e inventário dos agentes físicos, químicos e 

biológicos.  

b) A caracterização da força de trabalho com a descrição das funções, 

análise das tarefas e número de trabalhadores. 

c) A caracterização dos agentes por meio de dados de efeitos à 

saúde, normas existentes e limites de exposição e guias. 

d) Os Grupos de Exposição Homogênea mediante a abordagem dos 

processos de trabalho, dos produtos químicos, da descrição de 

tarefas e análise dos dados. 

 

Como resultado da caracterização básica tem-se um inventário completo dos 

trabalhadores, das tarefas, dos agentes e das exposições potenciais. Todo 

trabalhador deve ser designado para pelo menos um GEH. (AHIA, 1991) 

 

 

2.4.3 Avaliação Qualitativa dos Riscos 

 
Após a caracterização básica, faz-se uma avaliação qualitativa dos riscos e uma 

priorização das ações (ABHO, 2005). As ferramentas utilizadas são:  

a) Classificação das exposições por levantamentos anteriores, julgamento 

profissional e modelagem. 



     

 
 

42 
      
 

b) Classificação dos efeitos à saúde, como crônicos ou agudos, reversíveis e 

irreversíveis e o potencial de consequências da sobre-exposição. 

c) Classificação dos Grupos de Exposição Homogênea. 

 

Após essa etapa, tem-se a classificação dos GEH por prioridade dos grupos de 

monitoramento.  

 

2.4.4 O Monitoramento das Exposições 

 

O objetivo é monitorar as exposições reais durante certo período de tempo para 

determinar as fontes críticas de exposições no ambiente de trabalho. Inicialmente se 

identificam as fontes de emissão, sua trajetória até o trabalhador e os prováveis 

caminhos críticos. O monitoramento visa à obtenção de um diagnóstico da 

exposição e à verificação do atendimento à legislação. O método a ser utilizado 

consiste preferencialmente no monitoramento pessoal, durante pelo menos 75% da 

jornada de trabalho e de área quando necessário, para fornecer subsídios às 

medidas de proteção. 

Como resultado do monitoramento espera-se obter dados de concentrações que 

possam ser utilizados para verificar a aceitabilidade das exposições dentro do Grupo 

de Exposição Homogênea (AIHA, 1991). 

Após o monitoramento, faz-se a interpretação dos dados, utilizando o julgamento 

profissional baseado na experiência e no consenso. 

Nesta etapa, utiliza-se a estatística descritiva para a obtenção dos valores médios de 

exposição, bem como do nível de dispersão desses valores. 

No caso da exposição ocupacional ao ruído, a NIOSH recomenda uma reavaliação 

de ruído a cada dois anos, enquanto a OSHA requer uma avaliação quando as 

condições pioram. Fazendo regularmente as avaliações usando um protocolo 

semelhante, tendências e comparações podem ser feitas (AIHA 2006) 

 

 

2.4.5 O Control Banding 
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O Control Banding contitui uma técnica utilizada para orientar a avaliação e o 

gerenciamento dos riscos nos ambientes de trabalho. É uma técnica genérica que 

determina a medida de controle (ventilação diluidora, controles de engenharia, 

contenção etc.), baseada em uma faixa ou banda de perigos (como, por exemplo, 

irritante dos olhos e da pele, muito tóxico, carcinogênico etc) e exposições (pequena, 

média ou grande). É um procedimento com base em dois pilares: o fato de existir um 

número limitado de procedimentos de controle, e de muitos problemas terem sido 

encontrados e resolvidos anteriormente. O Control Banding (NIOSH, 2009) utiliza 

soluções que especialistas já desenvolveram anteriormente para o controle das 

exposições ocupacionais aos agentes químicos e sugeriram sua aplicação em outras 

tarefas com situações de exposição similares. Trata-se de um procedimento que 

focaliza os recursos no controle das exposições e descreve com quanto rigor os 

riscos necessitam ser gerenciados.  A NIOSH considera o Control Banding uma 

ferramenta muito útil para pequenas empresas. Existe uma hierarquia nas faixas de 

controle, sendo a mais importante nas práticas de controle da exposição: eliminação, 

seguida da substituição, modificação, contenção, ventilação, práticas de trabalho e, 

por último, os equipamentos de proteção individual (NIOSH, 2010). 

 

 

 

Figura 1 – Hierarquia das práticas de controle da exposição ocupacional,  

                           adaptada de CDC-NIOSH 2009 
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O Control Banding (CDC-NIOSH 2010) deve ser utilizado em conjunto com as 

práticas de segurança e saúde como a substituição. A substituição para os produtos 

químicos menos tóxicos é a técnica mais recomendada para prevenir a exposição.  

É importante notar que o Control Banding não pretende substituir os especialistas 

em segurança e saúde ocupacional nem eliminar a necessidade de monitoramento 

das exposições. Também se utiliza o Control Banding para verificar se as medidas 

de controle adotadas estão funcionando adequadamente. 
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Tabela 1 - Níveis de faixas de controle para exposição a produtos químicos por 
inalação 

 

Banda Faixa de exposição Grupo de Risco Controle 

1 
Poeira >1 até 10mg/m3  

vapores >50 a 500ppm 

Irritante dos olhos e da 

pele 

Boas práticas de 

higiene industrial 

2 
Poeira >0,1 a 1 mg/m3 

Vapores >:5 a 50ppm 

Perigoso em exposição 

única 

Ventilação local 

exaustora 

3 
Poeira >0,01 a 0,1mg/m3 

Vapores >0,5 a 5ppm 
Irritante e corrosivo severo 

Enclausuramento do 

processo 

 

4 

Poeira <0,01 mg/m3 

Vapores <0,5ppm 

Muito tóxico em exposição 

única, sensibilizante e risco 

reprodutivo 

Consulta a um 

especialista em 

higiene. 

 

Essa técnica foi desenvolvida na década de 80 por especialistas da indústria 

farmacêutica, e utiliza um grande número de novos compostos químicos complexos, 

com poucos dados toxicológicos. Tais especialistas chegaram à conclusão de que 

esses compostos devem ser classificados por faixa por sua toxicologia e 

necessidade de restrição da exposição. 

 

 

2.4.6 Fatores que se relacionam com a manifestação do risco 

 
Após a determinação da concentração ambiental, outros fatores deverão ser levados 

em conta, pois a presença do agente químico no ambiente, por si só, não é 

suficiente para provocar a manifestação do risco, existindo outros fatores como: a 

natureza da substância, a concentração ambiental, o tempo de exposição, as vias de 

ingresso — sejam respiratória, percutânea, oral ou digestiva —, a idade, o sexo e o 

esforço físico exigido pela tarefa. Contribuem ainda para a manifestação do risco as 

formas de trabalho, as condições estressantes, as condições físicas ambientais, a 

suscetibilidade individual, os hábitos pessoais, como fumo, álcool, medicamentos, 

higiene pessoal e hábitos nutricionais. Outros fatores importantes na manifestação 

do risco são a exposição prévia ao agente e a presença de outros agentes no 

ambiente de trabalho, que poderão provocar efeitos aditivos ou sinérgicos, como a 

exposição simultânea a tolueno e ruído (MORATA, 1993). 
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2.4.7 Risco e Perigo 

 

O perigo é representado por uma circunstância potencialmente capaz de acarretar 

algum tipo de dano ambiental, material ou humano, sendo, portanto, uma 

propriedade característica do agente, estrutura ou ambiente (ADAMS, 2009). 

O Risco é expresso pela probabilidade de ocorrência do dano e é função da 

frequência com que esse dano possa ocorrer e de sua gravidade. O dano ocorrerá 

se existirem um perigo e uma exposição. Para evitar o dano, é necessária a adoção 

de medidas de proteção ou salvaguardas, que evitarão a exposição. 

Risco = Perigo/Salvaguardas. Quanto maiores forem as salvaguardas menor será o 

risco, que nunca chegará a zero, mas poderá ser pequeno (KAPLAN, 1981).  

 Em um conjunto de eventos distintos, o risco será o somatório do produto da 

frequência pela consequência de cada tipo de risco. 

A frequência pode ser expressa por eventos por ano, acidentes por mês, enquanto a 

consequência pode ser expressa em lesões por acidente, dias perdidos por acidente 

ou custo por acidente. 

A tabela abaixo fornece algumas definições de perigo e risco.  
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Tabela 2  – Quadro Comparativo entre Risco e Perigo  

Perigo Ex Risco  

Perigo é uma condição ou 

um conjunto de 

circunstâncias que têm o 

potencial de causar ou 

contribuir para um dano, 

lesão ou morte. 

 

 

 

 

Risco é a probabilidade ou 

chance de dano, lesão ou 

morte. 

 

 

 

Um perigo é um agente 

físico, químico ou biológico 

(incluindo-se a radiação 

eletromagnética) ou um 

conjunto de condições que 

apresentam uma fonte de 

risco, mas não o risco em si. 

 

 

 

 

 

 

O Risco é uma função da 

natureza do perigo, 

acessibilidade ou acesso de 

contato (potencial de 

exposição), características da 

população exposta, a 

probabilidade de ocorrência e 

a magnitude da exposição e 

das consequências. 

 

 

Perigo é uma situação que 

contém uma fonte de energia 

ou de fatores fisiológicos e 

de comportamento/conduta 

que, quando não controlados 

conduzem a eventos 

ocorrências prejudiciais e 

nocivas. 

 

 

 

 

 

 

Risco é um resultado medido 

do efeito potencial do perigo. 

 

 

2.4.8 A Percepção de Risco  

A Percepção de risco é a impressão ou juízo intuitivo sobre a natureza e a 

magnitude de um determinado risco e a percepção sobre a importância ou gravidade 

de um determinado risco, com base no repertório de conhecimentos acumulados 

durante o desenvolvimento cultural de um indivíduo, e sobre o juízo político e moral 

de sua significação (CLICKMACAE, 2011).  
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A percepção de risco pode também ser colocada como a interpretação de um 

conjunto de sinais que guardam alguma relação com episódios negativos. Um bebê 

no parapeito de um prédio não sente medo, pois não percebe o risco que está 

correndo, enquanto seu pai, ao vê-lo, ficará apavorado, pois é capaz de avaliar 

melhor o risco potencial dessa situação devido à sua experiência pessoal em 

situações semelhantes. A percepção constitui uma capacidade que pode ser 

desenvolvida com o aumento da atenção para fatores que potencialmente podem 

levar a uma situação desconfortável e a melhora da capacidade de analisá-lo 

(ADAMS, 2009). 

Entre os fatores de risco ocupacional tem particular importância a exposição a níveis 

de pressão sonora elevados, dada sua frequência em ambientes industriais Mesmo 

desempenhando as mesmas funções nos mesmos locais, os trabalhadores têm 

concepções diferentes dos riscos a que estão expostos (AREZES, 2002). 

Em um ambiente urbano, identificou-se que as fontes sonoras são percebidas com 

mais frequência pela população. As principais fontes sonoras que causam incômodo 

na população em ordem decrescente são: tráfego de veículos, os vizinhos, barulho 

de sirenes, barulho de animais e barulho gerado pela construção civil. As reações 

psicossociais mais importantes relatadas são a irritabilidade e a insônia, que podem 

estar na base de outras doenças, como as disfunções cardiovasculares, podendo 

influir na saúde do indivíduo, em particular de uma população urbana como um todo, 

gerando um problema de saúde pública (LACERDA, 2005). 

 

 

2.4.9 Percepção de risco do agente físico RUÍDO 

 
2.4.9.1 Conceituação 

 

O ruído industrial está presente em quase todas as atividades industriais e é um 

indicativo de manutenção deficiente das máquinas, provocando folgas, vazamentos, 

vibrações, comprometendo a saúde de uma parcela significativa dos trabalhadores. 

Almeida (1982) cita o conceito de Andrés sobre ruído “o termo expressa uma 

sensação subjetiva auditiva, originada por movimento vibratório e propagada através 

de meios sólidos, líquidos ou gasosos, com uma velocidade diferente, segundo o 
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meio empregado em sua propagação; psicologicamente, entendemos por ruído uma 

sensação auditiva desagradável”. 

Já Aurélio (1975) relata que ruído é um som constituído por grande número de 

vibrações acústicas com relações de amplitude e fase, distribuídas ao acaso. 

A seguir, serão descritos alguns conceitos básicos da física do ruído baseados na 

literatura Camarotto (1983, 1985), Gerges (1992), Santos (1994) e Azevedo (1994).  

O ruído possui duas características: intensidade e frequência: 

 A intensidade pode ser definida como a quantidade de energia 

vibratória que se propaga nas áreas próximas, a partir da fonte 

emissora, podendo ser expressa em termos de energia (watt/m
2

) ou 

em termos de pressão (N/m
2 

ou Pascal).  

 A frequência é representada pelo número de vibrações completas em 

um segundo, sendo sua unidade de medida expressa em hertz (Hz). 

O ruído pode ser classificado como: 

 a) contínuo estacionário: ruído com pequenas variações dos níveis (até 

± 3 dB) durante o período de observação, que não deve ser inferior a 

15 minutos; 

 b) contínuo flutuante ou intermitente: ruído cujo nível varia  

 continuamente de um valor apreciável durante um período de 

observação     (superior a ± 3 dB) e  

 c) impacto ou impulsivo: ruído que se apresenta em picos de energia  

acústica, de duração inferior a um segundo, e com intervalos 

superiores a 1 (um) segundo. 

O Som é uma sensação auditiva provocada por uma onda acústica. 

A sensação auditiva é uma função da percepção, envolvendo aspectos 

fisiológicos, psicológicos e sociológicos (NEPOMUCENO, 1977). 

A onda acústica envolve conceitos físicos de: teoria de campo, propagação de 

energia, reflexão, absorção, transmissão, pressão, intensidade etc. 

O som também pode ser definido como uma vibração audível de um meio material, 

geralmente o ar, dentro de uma faixa de frequência audível para o homem, isto é, de 

20 a 20.000 ciclos por segundos (Hertz). Essa onda acústica é o resultado do 
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choque entre as moléculas do ar, formando áreas de compressão e descompressão 

que se propaga com certa velocidade (GERGES 1992). 

A onda sonora pode ser expressa por uma senoide, tendo como eixo das ordenadas 

a pressão acústica e como abscissa o tempo. 

 A frequência é expressa em hertz e o comprimento de onda em metros. A 

frequência é uma grandeza inversa em relação ao comprimento de onda de forma 

que o produto deles dá uma constante que é igual à velocidade de propagação 

dessa onda. 

Assim, para cada meio material tem-se uma velocidade diferente que é função do 

módulo de elasticidade desse meio (GERGES, 1992).   

 A velocidade de propagação dessa onda é função apenas das propriedades físicas 

do meio e pode ser expressa pela raiz quadrada da razão entre o módulo de 

elasticidade e a densidade do fluido. 

No sentido amplo, uma onda sonora é qualquer distúrbio que se propaga em um 

meio elástico, que pode ser um gás, um líquido ou um sólido (BERANECK 1992). 

Velocidade de propagação em vários meios materiais. 

A velocidade de propagação do som varia de acordo com o meio pelo qual se 

propaga, assim, para o meio ar ela varia de 330 a 355 m/s devido à temperatura do 

meio. Para a água, essa velocidade atinge o valor de 1325 m/s e, para o aço e o 

ferro, varia de 4800 a 5120 m/s 

No ar a velocidade de propagação do som é função da temperatura, existindo 

diversas equações para representar essa variação (FAULKNER, 1976): 

 

 

C = 331,4 + 0,607 . 

 

 

 = C 

 

  

TV  05,20  

 

 

T = K 

 

Equação 1 

 
 
A frequência é medida em ciclos por segundo ou Hertz, sendo considerados como 

agudos os sons de frequências maiores que 2.000 Hz, e graves os sons de 

frequências menores que 250 Hz 
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Infrassom graves médios agudos Ultrassom 

0                     20                 250                   2000             20000 (hz) 

 

O Comprimento de onda é representado pela distância entre dois pontos em 

igualdade de fase e amplitude. 

O Período de um fenômeno vibratório é o tempo necessário para que em um dado 

ponto o fenômeno se repita em amplitude e fase. Em ondulatória o produto do 

comprimento de onda pela frequência resulta em um número constante e igual à 

velocidade da onda, conforme a equação: .  . f  =  Velocidade 

Onde  é o comprimento de onda (m) e f é a frequência (em hertz).  

A intensidade sonora é expressa pelo Nível de Pressão Sonora em decibel, que é a 

relação logarítmica de duas pressões acústicas conforme a expressão 

(NEPOMUCENO, 1977): 

 

 

Po

P
dB log20   

 

Equação 2 

 

 

Onde: NPS é o Nível de Pressão sonora, P é a pressão acústica em (N/m2) e Po 

representa a pressão acústica de referência com o valor de: 0,00002 N/m2 

Para grandes variações de pressão, teremos pequenas variações no nível em 

decibéis. 

O ruído pode também ser expresso através do nível de potência sonora como uma 

relação logarítmica de Energia (GERGES): 

 

 

Wo

W
NWS log10   
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Equação 3 

 
 

Onde: NWS representa o nível de potência sonora, W a energia em watt e Wo a 

energia de referência de 10-12      watts                        

 

 

2.4.9.2 Operações com decibéis 

 

a) Soma de Níveis de Pressão Sonora 

Como o decibel é uma relação logarítmica, a presença de duas fontes de mesmo 

nível dará como resultante um nível 3 (três) decibéis maior, pois a pressão resultante 

é exatamente o dobro da primeira.  Essa correlação é válida para fontes puntiformes 

e para propagação em campo livre, no entanto, esse cálculo é aceitável quando se 

necessita de uma estimativa do novo nível nesse ambiente. 

Existe um procedimento de cálculo bastante simples para estimar o nível resultante 

da adição de várias fontes.  Na soma de dois níveis, calcula-se a diferença entre os 

dois níveis e em uma tabela encontra-se o correspondente acréscimo no nível 

resultante das duas fontes, que será no máximo de 3 (três) decibéis para duas 

fontes de mesmo nível, isto é, a diferença é zero. Esse procedimento permite o 

grupamento das fontes duas a duas em qualquer ordem, sendo interessante agrupar 

as fontes de mesmo nível e colocá-las em ordem crescente e utilizar as tabelas que 

fornecem a parcela a ser somada ao maior nível em função da diferença entre os 

níveis(NEPOMUCENO, 1977). 

No caso de fontes de mesmo nível, a estimativa do nível resultante é feita através da 

seguinte relação logarítmica (N +  l0 log n), onde N é o nível de cada fonte e n o 

número de fontes. 

A Norma Regulamentadora n 9 que trata do PPRA (Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais) exige a adoção de Medidas de Controle para o ruído, quando a 

dose atingir o valor de 50%. Isso corresponde a um Nível Médio Equivalente de 80 

dBA. 

 

b) Subtração de níveis de pressão sonora 
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Quando é necessário fazer um tratamento acústico em um ambiente onde existam 

várias máquinas diferentes, deve-se estabelecer uma priorização para as máquinas 

mais ruidosas, pois nesse caso a atenuação também será maior, trazendo uma 

redução maior em nível global. Nem sempre é possível desligar todas as máquinas 

para medir o nível de determinada máquina. Nesse caso, utiliza-se a técnica do 

ruído de fundo. 

Fazem-se duas avaliações próximo da máquina em questão, sendo uma com a 

máquina ligada fornecendo o chamado ruído global ou total e outra medição com a 

máquina desligada resultando no ruído de fundo. 

Se a diferença entre os dois níveis obtidos for menor que 2 (dois) decibéis, significa 

que há predominância do Ruído de Fundo, e o tratamento dessa máquina trará 

pouca influência na redução global do nível. 

Se a diferença for maior que 10 decibéis, significa que há predominância do Ruído 

da Máquina, sendo, portanto, recomendável o tratamento acústico dessa máquina, 

pois sua influência no nível geral é grande. 

Se a diferença estiver entre 2 e 10 decibéis, o tratamento é recomendado e é 

possível estimar o nível da máquina, pois com a diferença entre os dois níveis, 

encontra-se na tabela o nível que deve ser subtraído do Nível Global para estimar o 

nível da máquina. 

Existem tabelas que fornecem o valor a ser subtraído do nível global para obter o 

nível da fonte em dB(A). 

 

2.4.9.2.1 Circuitos de compensação A, B, C e D 

 
As curvas isofônicas simulam a resposta do ouvido ao estímulo do som e representam para 

cada nível em fones, a sensação subjetiva de mesmo nível de intensidade para todas as 

frequências que um ruído emitido a 1.000 hertz e são expressas pelas curvas de Fletcher & 

Munson, conforme a figura abaixo. 
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Figura 2 Curvas isofônicas de Fletcher & Munson (ISO 226:1987, apêndice A) 

 

Observa-se que ela é função da frequência e da intensidade e que, para as frequências 

mais baixas, as perdas relativas são maiores que para as frequências mais altas. 

A intensidade também modifica essa resposta, pois para intensidades mais altas as curvas 

isofônicas são mais lineares. 

Como a curva de resposta do ouvido é diferente da curva do aparelho que é linear, 

introduziu-se no medidor um circuito eletrônico de sensibilidade variável com a frequência 

de forma a transformar uma reta correspondente à resposta linear do aparelho em uma 

parábola, aproximando-se da resposta do ouvido. 

Em princípio se estabeleceram três níveis de respostas diferentes: dB(A) para 40 fones, 

dB(B) para 70 fones e dB(C) para 100 fones, no entanto, era impraticável utilizar as três, em 

face da grande variabilidade de níveis do ruído ambiental.     
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A experiência mostrou que a escala A era a que mais se aproximava da resposta do ouvido, 

isto é, a escala que permitia fazer correlações entre os níveis e os efeitos no trabalhador e a 

escala “C” por ser a mais linear possível, é utilizada quando o equipamento não possui 

escala linear (é o caso do ruído de impacto que pode ser medido em decibéis na escala 

linear, e decibéis no circuito de compensação C) (GERGES, 1992) 

Mais tarde se introduziu também o circuito de compensação D para ruído de 

aeroportos, por serem muito intensos. 

O circuito de compensação A é utilizado em levantamentos ocupacionais e dosimetrias; o 

circuito B não é utilizado atualmente e o circuito C é utilizado para ruído de impacto e 

calculo de atenuação de protetores auriculares, enquanto o circuito D é utilizado em 

aeroportos, onde os níveis são muito elevados. 

 

 

2.4.9.3 Análise de frequência 

 
A análise de frequência ou análise espectral permite obter informações precisas e 

importantes sobre a fonte geradora, quando se torna necessária a adoção de 

medidas de controle, pois os materiais de isolamento apresentam características 

diferentes para diferentes frequências.  A análise espectral nos fornece as 

características de emissão da fonte, permitindo identificar fontes diferentes apesar 

de terem a mesma intensidade e a mesma frequência. 

Os medidores de níveis de ruído fornecem apenas os níveis globais em uma faixa 

ampla de frequência, fornecendo apenas valores com os circuitos de compensação 

A,B,C ou D. 

A análise de frequência é possível quando se utiliza um filtro, que é um equipamento 

semelhante a uma janela, que permite passar somente certos comprimentos de 

onda. 

Outro parâmetro importante na análise de frequência de um som é o comprimento 

da faixa medida chamado de largura da banda. A análise de frequência pode ser 

feita por feita por bandas de oitava e por terças de oitava. 

 

 

 



     

 
 

56 
      
 

2.4.9.3.1 Bandas de oitava 

 
A análise de frequência por bandas de oitava utiliza as frequências de: 16, 31,5, 63, 

124, 250, 500, 1.000, 2.000, 4.000, 8.000 e 16.000 hertz. Na análise por terça de 

oitavas as frequências utilizadas são: 16, 20, 25, 31,5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 

200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1k, 1,25k, 1,6k, 2k, 2,5k, 3,15k, 4k, 5k, 6,3k, 8k, 

10k, 12,5k, 16k, 20k hertz. 

As escalas musicais são compostas de várias gamas, que são conjuntos de 7 (sete) 

notas musicais, e o nome oitava decorre do fato de após a sétima nota musical, 

termos a oitava que é a primeira nota da gama musical seguinte.  
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Tabela 3 - Resposta relativa para os circuitos de compensação A, B e C, 
associada às condições de campo livre. 

 

 
Frequência 

(Hz) 
 

 
Curva A 
dB(A) 

 
Curva B 
dB(B) 

 
Curva C 
dB(C) 

 
10 

12,5 
16 
20 
25 

31,5 
40 
50 
63 
80 
100 
125 
160 
200 
250 
315 
400 
500 
630 
800 
1000 
1250 
1600 
2000 
2500 
3150 
4000 
5000 
6300 
8000 
10000 
12500 
1600 
20000 

 
- 70,4 
- 63,4 
- 56,7 
- 50,5 
- 44,7 
- 39,4 
- 34,6 
- 30,2 
- 26,2 
- 22,5 
- 19,1 
- 16,1 
- 13,4 
- 10,9 
-  8,6 
-  6,6 
-  4,8 
-  3,2 
-  1,9 
-  0,8 
+  0,0 
+  0,6 
+  1,0 
+  1,2 
+  1,3 
+  1,2 
+  1,0 
+  0,5 
-  0,1 
-  1,1 
-  2,5 
-  4,3 
-  6,6 
-  9,3 

 

 
- 38,2 
- 33,2 
- 28,5 
- 24,2 
- 20,4 
- 17,1 
- 14,2 
- 11,6 
-  9,3 
-  7,4 
- 5,6 
- 4,2 
- 3,0 
- 2,0 
- 1,3 
- 0,8 
- 0,5 
- 0,3 
- 0,1 

0 
0 
0 
0 

- 0,1 
- 0,2 
- 0,4 
- 0,7 
- 1,2 
- 1,9 
- 2,9 
- 4,3 
-  6,1 
-  8,4 
-11,1 

 
- 14,3 
- 11,2 
- 8,5 
- 6,2 
- 4,4 
- 3,0 
- 2,0 
- 1,3 
- 0,8 
- 0,5 
- 0,3 
- 0,2 
- 0,1 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

- 0,1 
- 0,2 
- 0,3 
- 0,5 
- 0,8 
- 1,3 
- 2,0 
- 3,0 
- 4,4 
- 6,2 
- 8,5 
-11,2 

 

(GERGES, 1992) 

 

 

2.4.10 Limites de Tolerância para Ruído Contínuo ou 

Intermitente 

 

Entendem-se como limite de tolerância para ruído os níveis de pressão acústica e 

durações diárias de cada um deles, aos quais a maioria dos trabalhadores pode 
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estar exposta, dia após dia, durante toda a sua vida laboral, sem que disso resulte 

efeito adverso à sua habilidade de ouvir e entender uma conversação normal 

(ACGIH® 2011). 

Devido à susceptibilidade individual, nunca se deve considerar o limite de tolerância 

como uma divisória entre os ruídos perigosos dos não perigosos. Tem-se de levar 

em conta ainda que esses valores foram admitidos considerando-se estudos 

populacionais, valendo, portanto, para a maioria dos trabalhadores, mas não para 

todos, pois os hipersensíveis provavelmente terão perdas auditivas em níveis de 

ruído abaixo do limite considerado. 

O Limite de Tolerância para o ruído contínuo ou intermitente na legislação brasileira 

é dado pela Norma Regulamentadora nº 15, em seu Anexo nº 1, como sendo de 85 

decibéis no circuito de compensação A, para 8 horas diárias de trabalho, sendo o 

incremento de duplicação de dose igual a 5 dB, isto é, a cada cinco decibéis que se 

acresce ao nível ambiente, o tempo de exposição é reduzido pela metade, de forma 

que tenhamos para os diversos níveis os seguintes tempos máximos de exposição 

permissíveis: 
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Tabela 4 -  Máxima exposição diária permitida 

 

Nível (dBA) Máxima exposição diária permitida.(h) 

85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
98 
100 
102 
104 
106 
108 
110 
112 
114 
115 

08:00 
07:00 
06:00 
05:00 
04:30 
04:00 
03:30 
03:00 
02:40 
02:15 
02:00 
01:45 
01:15 
01:00 
00:45 
00:30 
00:25 
00:20 
00:15 
00:10 
00:08 
00:07 

 

 

 

2.4.10.1 Dose de ruído 

 
Como a variabilidade do nível de ruído é muito grande nos ambientes de trabalho, a 

sobre-exposição é estimada pela Dose de Ruído, que é a relação entre o tempo 

exposto em um determinado nível e o tempo permitido nesse nível. 

 

Texposto 

D  =  ----------------- (%) 

Tpermitido 

 

 

C1       C2                                Cn 

Dt  =  ------  + ----- +....................+    ------- (%) 

T1       T2                                 Tn 

 

Equação 4 
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O tempo permitido é o da legislação, no entanto, existe uma expressão algébrica 

para o cálculo do tempo permitido, usando-se a razão de duplicação de dose de 5 

decibéls: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          Equação 5: Tempo de exposição permitido 

 
 
 

2.4.11 Limites de Tolerância para Ruídos de Impacto 

 

1) Entende-se por ruído de impacto aquele que apresenta picos de energia de 

duração inferior a um segundo, a intervalos superiores a um segundo. 

2) Os níveis de impacto deverão ser avaliados em decibéis, com o medidor de nível 

de pressão sonora operando no circuito Linear e circuito de resposta para impacto.  

As leituras devem ser feitas próximo ao ouvido do trabalhador. 

O limite de tolerância para ruído de impacto será de 130 dB Linear.  Nos intervalos 

entre os picos, o ruído existente deverá ser avaliado como ruído contínuo. 

3) Em caso de não se dispor de medidor de nível de pressão sonora com circuito de 

resposta para impacto, será válida a leitura feita no circuito de resposta rápida (Fast) 

e circuito de compensação “C” e, nesse caso, o Limite de Tolerância será de 120 

dBC. 

4) As atividades ou operações que exponham os trabalhadores, sem proteção 

adequada, a níveis de ruído de impacto superiores a 140 dB(L), medidos no circuito 

 

 

               16 

Tpermitido   =   ------------------ 

               2(N-80)/5 
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de resposta para impacto, ou superiores a 130 dB(C) medidos no circuito de 

resposta rápida (Fast), oferecerão risco grave e iminente. 

 

 

 

LT  =  130 dB Linear 

 

 

LT  =  120 dBC  - Fast 

 

 

Equação 6: limites de tolerância para ruído de impacto 

 
 

Risco grave e iminente 

 

140 dB(L) ou 130dB 

(C) na escala Fast 

 

 

2.4.12 Limites de tolerância conforme NHO-01 da FUNDACENTRO 

 

O Anexo 1 da NR-15 considera a razão de duplicação de dose de 5 dB, quando, na 

realidade, o dobro da dose seria 3 dB e o limiar de integração de 85 dB quando, na 

verdade, deveria ser de 80 dB, conforme a NHO-01. Assim sendo, quando os níveis 

de ruído são elevados, os trabalhadores serão prejudicados tendo em vista que as 

doses calculadas conforme o Anexo 1 serão bem menores que as calculadas pela 

NHO-01. Na tabela abaixo, há os tempos máximos permitidos tanto pelo Anexo 1 

como pela NHO-01(FUNDACENTRO, 2001). 

 

Tabela 5 - Tempos máximos de exposição permitidos conforme NR-15, 

                  Anexo 1 e NHO-01 

 
Nível de ruído  

dB(A) 

 
NHO-01 

 

 
NR-15 Anexo 1 
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 Tempo máximo 
(minutos) 

Tempo máximo 
(minutos) 

   
80 1.523,90  
81 1.209,52  
82 960,00  
83 761,95  
84 604,76  
85 480,00 480,0 
86 380,97 420 
87 302,38 360 
88 240,00 300 
89 190,48 270 
90 151,19 240 
91 120,00 210 
92 95,24 180 
93 75,59 160 
94 60,00 135 
95 47,62 120 
96 37,79 105 
97 30,00  
98 23,81 75 
99 18,89  

100 15,00 60 
101 11,90  
102 9,44 45 
103 7,50  
104 5,95 35 
105 4,72 30 
106 3,75 25 
107 2,97  
108 2,36 20 
109 1,87 30 
110 1,48 15 
111 1,18  
112 0,93 10 
113 0,74  
114 0,59 8 
115 0,46 7 

 

Com um nível médio equivalente de 100 dBA, em somente uma hora de exposição 

pelo Anexo 1 haveria uma dose de ruído de 100% e pela NHO-01 400%, portanto, 

uma dose real quatro vezes maior que a do Anexo 1, isso em uma hora; em oito 

horas haveria uma dose de ruído de 3.200% pela NHO-01, e não de apenas 800% 

do Anexo 1 
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2.4.11.1 Limites de tolerância para ruído de impacto 

 

A NHO-01 para ruídos de impacto leva em consideração não apenas os níveis como 

também o número de impactos conforme a ACGIH®. Assim sendo, os limites para 

ruído de impactos seriam: 

Tabela 6  - Níveis de pico máximos admissíveis em função do número de 
impactos. 
 

 
Np 

 
n 

 
Np 

 
n 

 
Np 

 
n 
 

120 10000 127 1995 134 398 
121 7943 128 1584 135 316 
122 6309 129 1258 136 251 
123 5011 130 1000 137 199 
124 3981 131 794 138 158 
125 3162 132 630 139 125 
126 2511 133 501 140 100 

. 

 

 

2.4.12 Efeitos do ruído 

 
Em pesquisa realizada por Seligman (1993), Azevedo (1994) e Kwito (1996) 

foi possível notar a interferência do ruído em diversos órgãos e aparelhos, por meio 

de um mecanismo indireto, ativando e inibindo os sistemas, nervoso, central e 

periférico. Esses mesmos autores puderam verificar algumas alterações tais como: 

1 - Aparelho circulatório: entende-se que curtos períodos de exposição em nível de 

pressão sonora entre 60 e 100 dB(A), em pacientes normotensos e hipertensos, 

elevam a pressão sanguínea, em média, de 3,3 a 7%, além de provocar taquicardia. 

Em pessoas com surdez provocada pelo ruído, observa-se uma queda de pressão, 

desprovida, ainda de explicação concreta (GERGES, 1992); 

2 - aparelho digestivo: alterando o movimento peristáltico e provocando gastrites, 

úlceras, enjoos e vômitos; 

3 - sistema endócrino: provocando alteração no funcionamento glandular; 

4 - sistema imunológico: alterando os elementos de defesa; 
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5 - química sanguínea: atingindo os índices de colesterol, triglicerídeos e cortizol 

plasmático; 

6 - mulheres grávidas: o ouvido do feto no está formado 5° mês de gestação; a 

reação deste ao ruído pode ser observada pelo aumento do batimento cardíaco e 

movimentação do corpo; 

7 - função sexual e reprodutiva: nos homens, diminuiu a libido, levando à impotência 

e/ou infertilidade. Nas mulheres, altera a menstruação com ciclos anovulatórios; 

8 - vestibulares: produzem dificuldade de equilíbrio, vertigens, desmaios e dilatação 

da pupila. Pode-se tornar crônica a labirintite, de acordo com a exposição; 

9 - sistema nervoso: pode provocar tremores de mãos, diminuição de estímulos 

visuais, desencadeamento ou piora de crises epiléticas. QUICK & LAPERTOSA 

(1983) citam em seu trabalho que animais e seres humanos têm demonstrado que, 

em situações calmas e silenciosas, um ruído de 100 dB (A) produz sobressalto, mas 

em um ambiente de 70 dB (A), o mesmo som, brusco e intenso, determina reação 

muito mais intensa, fazendo com que pessoas excitáveis, neuróticas ou pré-

psicóticas percam o controle e ultrapassem o limite do comportamento racional; 

10 - performance: interferência negativa na realização de tarefas físicas e mentais, 

com falta de concentração. Diminuição da produtividade e trabalhos intelectuais, 

aumento dos erros e velocidade de trabalho. Existem barulhos de curta duração ou 

intermitentes, impulsivos, capazes de produzir efeitos residuais com duração de 

apenas 15 a 30 segundos (KWITKO, 1996); 

11 - sono: insônia ou dificuldade de adormecimento. Diminuição da fase de sono 

profundo; 

12 - comunicação oral: afeta também a privacidade das pessoas que precisam se 

comunicar em um tom mais elevado. A compreensão de algumas palavras fica 

prejudicada interferindo no relacionamento pessoal; 

13 - psiquismo: depressão e aparecimento da neurose do ruído podendo interferir 

diretamente nas relações interpessoais dos profissionais. 

O ruído é uma condição insalubre que necessita de uma avaliação quantitativa. 

Mattos (1992) classifica a salubridade como: “A salubridade de um ambiente 

corresponde à característica de preservação da saúde do trabalhador pela ausência 

de fatores agressivos (acústicos, térmicos, atmosféricos, tóxicos etc.). A maioria dos 

fatores agressivos presentes nos ambientes de trabalho tem efeitos imediatos, 
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porém cumulativos, agravando o quadro clínico de um trabalhador até os limites da 

sua resistência, acarretando a doença”. 

Assim, as atividades e operações insalubres estão regulamentadas pela norma 

regulamentadora n° 15 da portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, que 

estabelece limite máximo de ruído contínuo ou intermitente, tolerável durante 8 (oito) 

horas, 85 dBA. Não é permitida a exposição a níveis de ruído acima de 115 dBA 

para indivíduos que não estejam adequadamente protegidos. Caso não se disponha 

de medidor do nível de pressão sonora com circuito de resposta para impacto, pode-

se validar a leitura feita no circuito de resposta rápida (Fast) e circuito de 

compensação “C”, tendo como limite de tolerância 120 dB(C) (MTb, 1996).  

A Organização Mundial da Saúde considera que o início do estresse auditivo se dá 

sob exposições a 55 dB(A) (ESPECIAL, 1993). Como já citado, o ruído pode causar 

danos em diversos níveis. 

 

2.4.12.1 Nível de interferência na comunicação oral 

 

O nível de interferência na comunicação verbal pode ser determinado de forma 

simples para quantificar a inteligibilidade na comunicação oral (CRYTER, 1970). Os 

acidentes do trabalho podem aumentar em função dessa interferência na 

comunicação oral, impedindo-a em casos de avisos de emergência em condições de 

risco acentuado. 

 

Tabela 7 - Interferência na comunicação oral em função do nível de 

conversação (GERGES, 1992) 

 
Distância(m) 
 

 
Normal 

 
Alto 

 
Muito alto 

 
Gritando 

 
0,30 
0,60 
0,90 
1,20 
1,50 
3,60 

 
65 
59 
55 
53 
51 
43 

 
71 
65 
61 
59 
57 
49 

 
77 
71 
67 
65 
63 
55 

 
83 
77 
73 
71 
69 
61 
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Figura 3 níveis típicos de ruídos por faixas de intensidade. 
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2.4.13 Programa de Conservação Auditiva (PCA). 

 

O empregador deverá instituir um programa de Prevenção de Conservação Auditiva 

(HLPP), quando a exposição média ponderada para 8 (oito) horas de qualquer 

trabalhador for igual ou superior a 85 dB(A) (OSHA, 2002) 

A empresa deverá fazer a avaliação da exposição todas as vezes em que o nível 

médio equivalente exceder ou for igual a 85 dB(A).  A avaliação deverá ser feita 

conforme a American National Standard Measurement of Occupational Noise 

Exposure, ANSI-S12.19-1996 (ANSI 1996 a). A medição da exposição deverá ser 

feita sem considerar a utilização de protetores auriculares. 

Quando um novo programa PCA estiver sendo iniciado, uma avaliação inicial do 

local de trabalho ou das tarefas ruidosas deve ser feita para determinar o nível de 

exposição ao ruído representativo de todos os trabalhadores cuja exposição média 

ponderada seja igual ou superior a 85 dB(A).  Para trabalhadores que permanecem 

em situação estacionária, em níveis de ruído contínuos, pode ser utilizado um 

medidor de nível sonoro ou um dosímetro. No entanto, para trabalhadores que se 

movem frequentemente ou que realizam diferentes tarefas com níveis de ruído 

intermitente ou variável, a estratégia de avaliação da exposição da tarefa deve ser 

monitorada com mais precisão e ao longo de toda a exposição, conforme NR-7, 

anexo 1 do quadro II. 

Se qualquer trabalhador com níveis de exposição para 8 h igual ou superior a 85 

dB(A), o monitoramento deverá ser repetido pelo menos a cada dois anos.  O 

levantamento deverá ser repetido em 3 (três) meses da ocorrência quando houver 

mudança no equipamento, processo ou na rotina de manutenção. Deve-se ter 

precaução na avaliação da exposição quando houver mudanças nas práticas de 

trabalho ou quando os trabalhadores estiverem sofrendo mudanças audiométricas. 

Os instrumentos a serem utilizados na avaliação do nível de exposição dos 

trabalhadores deverão ser calibrados para assegurar sua exatidão e, no mínimo, 

deverão estar em conformidade com a ANSI-21.4-1983 E S1.4 A-1985,  isto é, 

serem do Tipo 2  ou ANSI S1.25-1991 para dosímetros. E as medições de nível de 

pressão sonora deverão ser efetuadas no modo de resposta SLOW. 
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Na determinação da exposição média ponderada, para ruídos contínuos, variáveis, 

intermitentes e impulsivo variando de 80 a 140 dB(A) deverão ser integrados pelo 

medidor. 

Controles Administrativos, de Engenharia e Práticas de Trabalho 

Para se tornar efetivos, os controles de engenharia, administrativos e as práticas de 

trabalho deverão ser utilizadas para assegurar que os trabalhadores não estejam 

expostos a níveis iguais ou superiores a 85 dB(A) para 8 h. A empresa deverá 

fornecer os protetores auriculares sem custo para os trabalhadores. 

Os trabalhadores deverão ser orientados para usar os protetores quando a 

exposição média ponderada for igual ou superior a 85 dBA 

Os protetores auriculares deverão atenuar o ruído suficientemente para manter a 

exposição real (a exposição ao ruído do trabalhador quando utilizando os protetores 

auriculares) abaixo de 85 dB(A) média ponderada. Os trabalhadores cuja exposição 

exceda 100 dBA deverão utilizar proteção dupla (isto é, deverão utilizar  protetores 

tipo inserção e tipo concha simultaneamente) 

Para compensar as diferenças conhecidas entre os valores de atenuação fornecidos 

pelos laboratórios e a proteção obtida por um trabalhador na condição real, o Rc 

deverá ter uma redução da seguinte forma: 

Para protetores tipo concha deve-se subtrair 25% do valor fornecido pelo laboratório 

Para protetores tipo inserção moldáveis deve-se subtrair 50%. 

Para outros protetores deve-se subtrair 70% do valor de atenuação fornecido. 

A empresa deverá treinar os trabalhadores pelo menos uma vez por ano para a 

seleção, ajuste e a utilização do tipo apropriado. 

A empresa deverá providenciar audiometria para todos os trabalhadores expostos a 

mais de 85 dBA. 

Os testes audiométricos deverão ser realizados por um Médico, um Audiologista ou 

por um Médico do Trabalho. 

Os testes audiométricos deverão apreciar: a condução aérea, os tons puros, 

medidas do limiar auditivo não menos que a 500, 1000, 2000, 3000, 4000 e 6000 

Hertz. Os ouvidos direito e esquerdo deverão ser testados separadamente. O limiar 

para 8000 hertz deverá também ser testado como uma opção e como fonte útil sobre 

a etiologia da perda auditiva. 
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O audiograma básico deverá ser obtido antes do emprego ou em 30 dias para todos 

os trabalhadores que deverão fazer parte do PCA. Os trabalhadores não deverão 

ficar expostos a níveis de ruído igual ou superior a 85 dBA por um mínimo de 12 

horas antes do teste audiométrico.  

Todos os trabalhadores alistados no PCA deverão ter seus limiares auditivos 

medidos anualmente. Esses testes audiométricos deverão ser conduzidos durante o 

turno normal de trabalho. Esse audiograma deverá ser designado como o 

“audiograma de acompanhamento”, que deverá ser examinado imediatamente para 

determinar se o trabalhador tem uma mudança relativa a seu audiograma básico. 

Quando o audiograma de acompanhamento detecta uma mudança no limiar auditivo 

em qualquer ouvido, igual ou superior a 15 dB a 500, 1000, 2000, 3000, 4000 ou 

6000 Hz  um reteste opcional deve ser realizado imediatamente para determinar se a 

mudança significante do limiar é persistente. 

Na maioria dos casos, o reteste demonstrará que o trabalhador não tem mudança do 

limiar persistente, eliminando, assim, a necessidade do audiograma de confirmação 

e ação de acompanhamento. Se ocorreu uma mudança no limiar persistente, o 

trabalhador deverá ser informado de que sua audição deve ter sido agravada e 

testes adicionais serão necessários. 

Quando o monitoramento de um trabalhador detecta mudança no limiar, ele deverá 

fazer um audiograma de confirmação em 30 dias. Esse teste de confirmação deverá 

ser conduzido nas mesmas condições em que o audiograma básico. Se o 

audiograma de confirmação mostrar a persistência da mudança de limiar, o 

audiograma e outro registro apropriado deverão ser revistos por um audiologista ou 

médico. 

Se a revisão validar a mudança no limiar, esta deve ser considerada como 

significativa e ser registrada no prontuário do trabalhador, e o audiograma de 

confirmação servirá como novo audiograma básico e deverá ser utilizado para 

calcular qualquer mudança subsequente no limiar auditivo. Sempre que possível, o 

trabalhador deverá receber imediatamente os resultados de seu teste auditivo; em 

qualquer caso, o trabalhador não deverá esperar mais que 30 dias. 

Quando uma mudança no limiar for validada, o empregador deverá tomar medidas 

apropriadas para proteger o trabalhador de perdas aditivas adicionais devido à 

exposição ocupacional ao ruído.  Como exemplo de ações apropriadas, incluímos a 
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explanação dos efeitos das perdas auditivas, reinstrução e revisão dos protetores 

auriculares, treinamento adicional do trabalhador em prevenção de perda auditiva, e 

recolocação do trabalhador em uma área de trabalho mais silenciosa. 

O empregador deverá fazer o audiograma demissional para o trabalhador que está 

deixando o emprego ou cujo trabalho não mais envolverá exposição a ruído nocivo. 

O audiograma demissional deverá ser conduzido nas mesmas condições do 

audiograma básico. 

 

Comunicação de Risco 

 

As placas de aviso deverão ser visíveis na entrada da área e nas áreas periféricas 

onde a exposição ao ruído seja superior ou igual a 85 dB(A). As placas de aviso 

deverão ser escritas na linguagem predominante dos trabalhadores. Os 

trabalhadores incapazes de ler os avisos deverão ser informados verbalmente dos 

riscos a que estão expostos.  As placas de aviso precisarão conter as seguintes 

informações: atenção, área ruidosa, risco de perda auditiva e uso obrigatório de 

protetores auriculares. 

Todos os trabalhadores expostos a níveis de ruído iguais ou superiores a 85 dBA 

deverão ser informados das consequências da exposição ao ruído e dos métodos 

preventivos de conservação auditiva.  Quando as avaliações iniciais de ruído 

confirmarem a presença de ruído prejudicial, ou quando as medições de 

acompanhamento identificarem ruídos perigosos, os trabalhadores terão de ser 

notificados em 30 dias. Os novos trabalhadores deverão ser alertados sobre a 

presença de ruído perigoso antes de serem expostos a ele. 

O empregador deverá instituir um programa de treinamento em prevenção de perda 

auditiva para todos os trabalhadores expostos a 85 dB(A) ou mais e assegurar a 

participação dos trabalhadores nesse programa.  O treinamento precisará ser 

repetido anualmente para cada trabalhador incluído nele. As informações deverão 

ser atualizadas e consistentes com as mudanças nos equipamentos de proteção e 

processo de trabalho. 

O empregador deverá assegurar que os treinamentos contenham no mínimo as 

informações: Efeitos físicos e psicológicos do ruído e da perda auditiva; Seleção, 
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ajuste, usos e cuidados com o protetor auditivo; Testes audiométricos e as regras e 

responsabilidades do trabalhador e do empregador na prevenção da perda auditiva. 

A avaliação do trabalhador deverá ser feita na época da audiometria anual. Se um 

trabalhador apresentar mudança de limiar que se presuma ser relativo ao trabalho, 

todos os possíveis passos deverão ser tomados para assegurar que o trabalhador 

não tenha perda auditiva adicional. 

A avaliação deverá ser feita anualmente. A razão de incidência de mudança 

significativa no limiar para trabalhadores expostos deverá ser comparada com a da 

população não exposta a ruído ocupacional.  

Dados para o cálculo da razão de incidência para a população não exposta a ruído 

ocupacional deverão ser obtidos do Anexo C na American National Standard 

Determination of Occupational Noise Exposure and Estimation of Noise-Induced 

Hearing Impairment, ANSI S3.44- 1996 (ANSI 1996C) a menos que dados mais 

apropriados estejam disponíveis. 

 

O empregador deverá manter os registros de acordo com os itens a até o item e. 

 

a) Registro da avaliação da exposição 

O empregador deverá realizar e manter o registro preciso de todas as medições 

realizadas incluindo no mínimo: o nome do trabalhador monitorado; número de 

identificação; tarefas realizadas e locais de trabalho; datas e tempos das medições; 

tipo, marca, modelo e tamanho dos protetores auriculares utilizados; as medições 

dos níveis de exposição; a identificação do técnico que realizou as medições; cópias 

do histórico de exposição do trabalhador, deverão ser incluídas na ficha de avaliação 

médica individual. 

b) Registro dos Acompanhamentos Médicos 

O empregador deverá estabelecer e manter um registro preciso para cada 

trabalhador sujeito ao acompanhamento médico. Esses registros deverão incluir no 

mínimo informações como: nome do trabalhador; número de identificação; tarefas 

realizadas e locais dos trabalhos; histórico médico, de emprego e de exposição ao 

ruído; datas, tempos e tipos de testes realizados (i.e., básico, anual, reteste, 

confirmação); horas desde a última exposição antes de cada teste; limiares de 
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audição nas frequências recomendadas; identificação do técnico que realizou a 

avaliação; a etiologia de qualquer mudança no limiar e identificação do revisor. 

 

c) Retenção do Registro por 30 anos para o registro do monitoramento da 

exposição e por 30 anos mais a duração do emprego, para os registros de 

monitoramento médico.  

Além disso, os registros das calibrações do audiômetro e das medições do ruído em 

salas de testes audiométricos deverão ser mantidos por cinco anos. 

d) Disponibilidade dos Registros 

De acordo com a norma 29 CFR 1910.20, o acesso à exposição do empregado e os 

registros médicos, o empregador deverá permitir, por solicitação, o exame e prover 

cópias desses registros ao trabalhador ou a qualquer pessoa com autorização 

apropriada. 

e) Transferência dos Registros 

O empregador deverá concordar com a transferência dos registros conforme a 

norma 29 CFR 1910.20(h), transferência de registro. 

f) Normas ANSI 

Todas as normas ANSI referidas deverão ser substituídas pela última versão 

disponível. 

 

2.5 O SURGIMENTO DO PROCESSO GRÁFICO 

 

A xilografia surgiu no século XVI, tendo sido utilizada até o século XIX. Consiste na 

obtenção de impressos utilizando uma matriz de madeira na qual eram entalhadas 

as letras e figuras, que seriam repassadas para uma folha de papel. A partir do 

século XIX, uma nova técnica de impressão foi desenvolvida, sendo chamada de 

litografia. Utiliza uma matriz de pedra polida pressionada contra o papel, com os 

elementos para reprodução registrados na pedra por substâncias oleosas. Quando 

umedecida com tinta, esta era absorvida pela gordura, e o excesso de tinta retirado 

por lavagem com água. Mais tarde começou-se a utilizar o metal em vez da pedra. 

Isso possibilitou a utilização de cilindros que permitiam uma impressão mais rápida. 

O linotipo foi inventado por Ottmar Mergenthaler em 1886 e utilizava caracteres 

tipgráficos que eram selecionados por um teclado parecido ao de uma máquina de 
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escrever. Os tipos eram selecionados e formavam uma linha completa que era 

fundida em um bloco. A velocidade de produção era de 6 a 8 mil toques por hora. 

Após o uso, os caracteres eram reutilizados. No início do século XIX, uma nova 

técnica surgia, com possibilidades de aumento da velocidade e qualidade de 

impressão. Era o Offset, que consiste no entintamento de um cilindro de borracha 

através de uma matriz, que por sua vez imprime o papel. 

 

2.5.1 Condições de trabalho da indústria gráfica na atualidade 

 

A indústria gráfica na atualidade, para atender a uma clientela cada vez mais 

exigente, tem feito investimentos em novas tecnologias, principalmente na eletrônica 

e na informática. As mudanças mais importantes se dão no início da cadeia 

produtiva, com a técnica da fotocomposição. Antigamente, o tipógrafo alinhava os 

tipos de chumbo em um quadro para a composição das letras, mas hoje isso é feito 

diante de uma tela de computador e a página composta é um objeto virtual que 

figura em uma memória Informatizada. O maior problema, que era a contaminação 

por chumbo, transformou-se em um problema ergonômico com possibilidade de 

acometimento de lesões por esforços repetitivos e em outros, de desconforto visual. 

A impressão tipográfica começou a utilizar técnicas mais eficazes como a impressão 

offset e a heliografia. Essas mudanças tecnológicas trouxeram alguns problemas, de 

recapacitação de pessoal, bem como outros, de atualização das qualificações 

existentes e a exigência de novas qualificações. Ao contrário do que ocorre na 

indústria periodística que apresenta uma tendência de concentração, a imprensa se 

caracteriza pela abundância de pequenos estabelecimentos e de artesãos (OIT, 

1990). 

Na atualidade os três processos gráficos mais utilizados são a flexografia, a 

rotogravura e o offset. A Flexografia é um processo de impressão relevográfica que 

utiliza uma matriz de borracha ou fotopolímero e uma tinta de secagem rápida. 

Possui a flexibilidade de impressão nos mais variados suportes como papelão, 

plásticos e outros, sendo muito utilizada na impressão de embalagens. Surgiu no 

final do século XIX e utilizava uma tinta com corante à base de anilina, sendo 

chamada inicialmente de Impressão com Anilina ou Anilox. Posteriormente o nome 

mudou para flexografia devido à sua flexibilidade e ao fato de a anilina ser tóxica. A 
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rotogravura é um processo de impressão encavográfico, isto é, as imagens estão em 

baixo relevo, o que permite a impressão de pinturas, ilustrações e fotografias, com 

variação da tonalidade através de espessuras diferentes de acordo com a 

profundidade das células. Com ela utiliza-se um cilindro com pequenos alvéolos 

gravados por uma ponta de diamante ou laser, que é entintado com tinta de 

secagem rápida, sendo o excesso de tinta retirado por meio de uma raclete. A 

gravação é feita em uma camada de cobre que é coberta por uma camada de cromo 

para lhe dar durabilidade. A impressão offset é um processo planográfico, isto é, a 

matriz é plana formada por uma chapa metálica, que é gravada através de um 

cilindro chamado de blanqueta, que imprime o papel utilizado como substrato. Em 

relação à capacidade de impressão o offset imprime 500 mil exemplares, a 

flexografia um milhão e a rotogravura de 6 a 10 milhões. Em relação ao número de 

rotativas offset no Brasil, o Estado de São Paulo possui 74%, seguido pelo Estado 

do Paraná com 8%, Minas Gerais com 6% e o Rio de Janeiro com 5%(ABRO, 2010). 

 

2.5.2 Materiais e equipamentos necessários para a produção 

gráfica(ROCHA, NOGUEIRA 198-?) 

 

2.5.2.1 A Tinta  

 
A tinta é uma mistura de ingredientes para colorir um suporte. Os pigmentos: são 

partículas sólidas que dão cor à tinta e concorrem para sua opacidade e 

permanência. 

Os veículos são líquidos nos quais o pigmento e outros componentes da tinta são 

misturados e transportam e fixam os pigmentos à superfície do suporte. 

Outros ingredientes são utilizados, como secantes, retardadores, agentes contra o 

decalque, contra a formação de película, granulamento e contra a abrasão. 

 

2.5.2.2 A evolução das tintas 

 
O primeiro veículo a ser utilizado na composição de tintas foi a água e, 

posteriormente, óleos vegetais, como o óleo de linhaça. 
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A partir do século XIX, com a introdução dos óleos minerais, das resinas e de outros 

produtos sintéticos, advém uma grande melhora nas tintas de impressão. 

 

 

 

2.5.2.3 A secagem da tinta 

 
A secagem da tinta pode ser feita por absorção ou penetração, por precipitação, 

evaporação ou por oxidação/polimerização. 

 

2.5.2.4 A qualidade da tinta 

 
A qualidade da tinta é expressa por vários parâmetros como cor, rendimento, 

durabilidade, permanência, a estabilidade e rapidez de secagem, assim como pela 

viscosidade e consistência. 

 

2.5.2.5 A Cor da tinta 

 
 As propriedades de uma cor são: o matiz, o tom e a saturação. O matiz é o 

resultado de possíveis combinações em várias porcentagens de duas cores 

primárias (ciano magenta e amarelo) 

 

2.5.2.6 Tintas para tipografia 

 
As tintas utilizadas para tipografia devem ser pouco fluidas ou viscosas para 

aderirem ao tipo durante a impressão. 

Já nas rotativas tipográficas, que têm maior velocidade de impressão, a viscosidade 

deve ser maior. 

 

2.5.2.7 Tintas para Offset 

 
Devem ser mais viscosas e pastosas e imiscíveis e resistentes à ação da água. 

A intensidade de cor tem de compensar a espessura da camada, que é 50% menor 

que a da tipografia. 
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2.5.2.8 O papel 

 
O papel foi inventado em 105 a.C. por T’sai Lun e, a partir de 1150, vários moinhos 

de papel se instalaram em Javita na Espanha. 

Por divergências políticas entre o rei de Pérgamo e a dinastia egípcia, esta proibiu a 

exportação de papiro para aquela cidade. A fim de resolver tal situação, os 

habitantes de Pérgamo desenvolveram um sucedâneo a partir de peles de vitelos e 

carneiros devidamente tratadas e de excelente qualidade, sendo chamado de 

“pergaminho”. 

O papel foi obtido por meio de uma pasta de fibras celulósicas, proveniente da 

madeira. 

A fabricação de papel foi manual até 1798 quando Nicholas Louis Robert inventou a 

máquina de fabricar papel, que o inglês Sealy Fourdronier tornou operacional. 

 

2.5.2.9 O processo de fabricação de papel 

 
Com o desenvolvimento da indústria gráfica, o papel que era fabricado de forma 

artesanal, necessitava agora de um processo de fabricação com produtividade 

suficiente para alimentar as máquinas cada vez mais velozes. Assim sendo, 

começou a ser fabricado segundo estas diversas etapas: 

 

 Obtenção da pasta de papel por ação mecânica, por via química ou 

por método misto; 

 filtração e branqueamento da pasta; 

 escoamento da água; 

 prensagem e secagem e 

 tratamentos posteriores. 

 

A marca d’água identificava o fabricante e era feita com um arame, gerando um 

desenho com menor espessura que o papel.  
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O método científico é entendido como o conjunto de procedimentos sistematizados 

que indica o caminho a ser seguido na investigação científica.  

No início do século XX, Albert Einstein e Karl Popper revolucionaram a concepção 

de ciência e do método científico, transformando o dogmatismo que então dominava 

a ciência em atitude crítica e sistemática do método científico (MACEDO, 2009).  

Os passos de uma investigação científica são o resultado de um planejamento 

elaborado pelo pesquisador para responder ao problema de pesquisa e testar 

hipóteses construídas como soluções desses problemas (SEVERINO, 2010). 

O estudo de caso constitui uma forma de investigação empírica, que segue 

procedimentos específicos. Trata-se de uma estratégia de pesquisa que tem seu 

próprio desenho e tem como finalidade o conhecimento aprofundado de uma 

determinada situação no mundo real (MACEDO, 2009). 

O presente estudo de caso foi desenvolvido em uma gráfica de pequeno porte 

localizada no município de São Paulo e com apenas 8 (oito) trabalhadores, portanto, 

não se fez amostragem, e sim avaliação de todas as funções existentes, 

constituindo-se em uma Metodologia de Sujeito Único, que se refere ao estudo de 

um único cliente ou sistema de clientes e envolve a coleta repetida de informações 

por um período de tempo planejado. Segundo Onghena e Edgington trata-se de um 

experimento planejado no qual uma entidade é observada repetidamente durante 

certo período de tempo em diferentes níveis (tratamentos) de pelo menos uma 

variável independente.  

 

3.1 Instrumental Utilizado 

a) Dosímetro de ruído – marca QUEST – modelo Q400, calibrado antes das 

medições com o calibrador marca QUEST modelo QC 10, para 114 db(A). 
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b) Medidor de Nível de Pressão Sonora – marca Bruel & Kjaer – modelo 2230, 

calibrado antes das medições com o calibrador marca Bruel & Kjaer – modelo 

4231 para 94,0 db(A). 

 

3.2 Critérios Utilizados 

a) Considerou-se o incremento de duplicação de dose (q) igual a 3 (NHO 

01) e o nível limiar de integração NLI igual a 80 db(A). Considerou-se, também, 

o incremento de duplicação de dose (q) igual a 5 (NR-15) e o nível limiar de 

integração igual a 85 db(A). 

b) Medidor de nível de pressão sonora ajustado para operar no circuito de 

ponderação “A”, circuito de resposta Leq instantâneo e cobrir uma faixa de 

medição de até 100 dB(A). 

 

3.3 Procedimento adotado 

a) As dosimetrias foram pessoais, realizadas em 6 (seis) trabalhadores 

expostos ao ruído na área de produção, cobrindo 5 cinco) dias durante a 

jornada de trabalho. O microfone foi posicionado sobre o ombro, preso a 

vestimenta, dentro da zona auditiva do trabalhador.  

Os resultados das dosimetrias são apresentados na Tabela 1. 

b) As medições do nível de pressão sonora foram realizadas em cada 

máquina funcionando individualmente por um tempo de aproximadamente 10 

minutos. 

Os resultados dos Níveis Equivalentes de Pressão Sonora são apresentados 

na Tabela 2. 

 



     

 
 

79 
      
 

3.4 Audiometria 

 
Foi realizada uma audiometria em 09/12/2009, em sete trabalhadores em repouso 

acústico de 14 horas, utilizando-se um audiômetro Maico MA-41 Interacustic AD229, 

calibrado em 17/06/2009, com uma meatoscopia e anamnese fonoaudiológica.  

A classificação da perda auditiva foi feita de acordo com Davis e Silvermann – 1970 

modificada de GOODMAN, 1965 ASHA7, 262-263. 

3.5 Questionário 

 
Foi apresentado um questionário com o objetivo de verificar a percepção dos 

trabalhadores em relação a seu ambiente de trabalho e principalmente ao ruído. 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

4.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Foi feita uma dosimetria pessoal de ruído, abrangendo 5 (cinco) dias de trabalho e 

com dois incrementos de duplicação de dose: um igual a 5 dB conforme NHO-01 e 

outro igual a 3 (três), conforme NR-15 Anexo 1. O resultado dessa avaliação está na 

Tabela 8 abaixo. 

 

Tabela 8 - Dosimetria média para cinco dias de trabalho.  

 
Função 

 
DOSE 

 
(%) 

 
N.E. 

 
B(A) * 

Leq no posto 
trab.(Tabela 7) 

 NHO-01 
q = 3 

NR-15 
q = 5 

NHO-01 
q = 3 

NR-15 
q = 5 

 

 
Supervisor 

 
23,73 

 
7,76 

 
78,7 

 
73,9 

 
79,3 – 92,0 dB(A) 

 
Montador e preparador de 
fotolito 

 
18,08 

 
8,16 

 
77,6 

 
74,1 

 
       69,0 dB(A) 

 
Oper. de impressora Offset 

 
25,40 

 
7,98 

 
79,0 

 
74,0 

 
91 – 92 dB(A) 

 
Serviços de acabamento 

 
21,75 

 
7,80 

 
78,4 

 
73,9 

 
69,2 – 85,5 dB(A) 

Operador de máquina 
guilhotina 

 
44,54 

 
18,26 

 
81,5 

 
77,6 

 
    81,2 dB(A) 

 
Valores médios 

 
26,70 

 
9,99 

 
79,3 

 
75,0 

 
79,3 a 92,0 dB(A) 

* - Nível de Exposição para 8 horas (NE = 10 log [ D / 100 ] + 85 
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A maior exposição ao ruído foi a do operador de guilhotina com 44,54% e em 

segundo lugar a do operador de offset, com 25,40%, apesar do NE em seu posto de 

trabalho ser de 91 e 92 dB(A), enquanto o da guilhotina foi de 81,5 dB(A), diferença 

explicada pelo fato de que o operador de guilhotina só fica em seu posto de trabalho, 

enquanto o operador de offset só fica perto da máquina por ocasião de ajuste, da 

colocação da matriz e do papel e da alimentação. A terceira maior dose (23,73%) foi 

recebida pelo chefe interino que, na maioria das vezes, opera a impressora offset, 

auxiliando o operador. Os trabalhadores de serviços de acabamento tiveram a 

quarta maior dose (21,75%) e trabalham com: máquina de colagem, dobradeira, 

seladora, grampeadora, encadernadora e picotadeira. A menor das doses (18,08%) 

ficou com o montador e preparador de fotolito, que trabalha em local afastado das 

máquinas.  

A média de todas as doses avaliadas ficou em 26,70%, o que corresponde a um 

nível equivalente de 79,3 dB(A), para a razão de duplicação de dose de 3 dB, 

enquanto a média com a razão de duplicação de dose de 5 dB ficou em apenas 

9,995%, com um nível equivalente de 75,0 dB(A). Esse fato mostra que utilizando o 

critério da NR-15, a exposição dos trabalhadores será subestimada. 

 

Tabela 9  – Níveis equivalentes médios próximo aos equipamentos 

MÁQUINA NePS – dB(A) 

Máquina Impressora Offset AMAZON 91,0(1a) - 92,0(1b) 

Compressor 80,9 

Alarme da máquina Impressora Offset AMAZON (toca a cada parada)  80,5 

Máquina de Intercalar 83,0 

Máquina Furadeira MANIG (2 brocas) 69,2 

Máquina Furadeira COMAGRAF (1 broca) 71,4 

Máquina Grampeadora MIRUNA 82,5 

Máquina de Encadernar LASSANE 80,9 

Máquina de Vinco/Picotadeira A.BAUNHAK - Com papel. 79,3 
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Máquina de Vinco/Picotadeira A.BAUNHAK - Com papelão 
. 
             83,7 

Máquina Seladora 80,1(1a) - 81,5(1b) 

Forno de encolhimento 80,3(1a) - 82,9(1b) 

Máquina Guilhotina 81,2 

Máquina Dobradeira 85,5 

Máquina Impressora 1 cor SOLNA 1 81,3(1a) - 83,6(1b) 

Máquina Impressora 1 cor SOLNA 2 82,1(1a) - 84,6(1b) 

Máquina de colagem 85,4(1a) - 84,1(1b) 

Setor de fotolito 69,2 

Obs: (1a) e (1b) correspondem às diferentes posições em que o trabalhador executa 

a função. (ver detalhes a seguir) 

Figura 4 - Planta de locação da gráfica 

 
Figura 5 – Foto interna da gráfica 
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Foram feitas medições dos níveis equivalentes nas máquinas funcionando 

individualmente, por um tempo de aproximadamente 10 minutos cada uma, 

respeitando-se a posição em que o trabalhador a opera (quadro 7). Esses níveis 

equivalentes médios nos pontos de trabalho foram obtidos para ter uma ideia da 

ruidosidade desses postos de trabalho. As doses recebidas nem sempre são 

proporcionais a esses valores, pois dependerão do tempo que cada operador 

permanece nesse ponto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Máquina Impressora Offset 4 cores 
AMAZON 

1a 

1b 

Máquina Seladora 

1a 
 

1b 
 

Forno de Encolhimento 
1a 
 

1b 
 

Máquina 
Impressora Offset 
1 cor – SOLNA 2 

1a 
 

1b 
 

Máquina 
Impressora Offset 
1 cor – SOLNA 1 

1a 
 

1b 
 

Máquina de Colagem 

 1a 
 1b 

 



     

 
 

83 
      
 

 

 

 

 

Figura 6 - Localização dos pontos de medição de ruído ambiental 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados das audiometrias 

 

Foram feitas audiometrias em sete trabalhadores, com tempo de exposição ao ruído 

variando de 10 a 35 anos, cujos resultados estão na Tabela 10 abaixo. 

 

Tabela 10 - Audiometria das funções da gráfica  

 
 

Função 
Tempo de 
Exposição 

 
Perda auditiva 

 
Observações 

  OD OE  
 
Montador de fotolito 
 

 
24 

 
Normal 

( ) 

 
Normal 

( ) 

 

 
Impressor offset 
 

 
10 

 
Normal 

( ) 

 
Normal 

  
( ) 

 

 
Acabamento gráfico 
 

 
30 

 
Normal 

( ) 

 
Normal 

( ) 

 

 
Operador de guilhotina 
 

 
30 

 
Normal 

( ) 

 
Normal 

( ) 

Queixa 
Tonturas 
prov.labirintite 

 
Acabamento gráfico 
 

 
29 

 
Leve 
( I ) 

 
Leve 
( I ) 

 

 
Supervisor 

 
30 

 
Moderada 

 
Leve 
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 ( II ) ( I ) 
 
Eletricista  
 

 
35 

 
Moderada 

( VI ) 

 
Moderada 

( V ) 

 
Queixa zumbido 

 

Classificação de perda auditiva: Davis e Silvermann – 1970 modificada de Goodman, 1965 ASHA 7, 

262-263 

 

NORMAL  0 a 25 dB 

LEVE   26 a 40 dB 

MODERADA  41 a 70 dB 

SEVERA  71 a 90 dB 

   PROFUNDA      > 90 dB 

Escala Merluzzi (  ) 

Audiometrias realizadas na SEFA – Fonoaudiologia e Audiometria 

 

As audiometrias nas funções de: montador de fotolito, impressor offset, acabamento 

gráfico e operador de guilhotina indicaram perdas auditivas dentro da normalidade. A 

anamnese fonoaudiológica do operador de máquina guilhotina mostrou queixas de 

tonturas, provavelmente labirintite. Uma das técnicas de acabamento gráfico 

apresentou perda leve nos dois ouvidos; o chefe interino perda moderada no ouvido 

direito e leve no esquerdo e o eletricista, com 35 anos de exposição, mostrou perda 

moderada nos dois ouvidos, com queixa de zumbido. 

Tabela 11 - Classificação das perdas auditivas 

 

Classificação 

 

Observações 

 

Porcentagem 

Normal 8 57,14% 

Leve 3 21,43% 

Moderada 3 21,43% 

 
 
 
 
 
 
 

 normal 57,14
Leve 21,43

Moderada 21,43

Classificação de perdas auditivas

normal

Leve

Moderada
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Figura 7 - Classificação das perdas auditivas 

 

A classificação das perdas foi feita conforme Davis e Silvermann, 1970 – modificada 

de Goodman, 1965 ASHA 7, 262-263 e realizada no SEFA – Serviços 

Especializados em Fonoaudiologia e Audiometria S\C, localizado à Avenida Vital 

Brasil, 283 no Butantã, utilizando os equipamentos MAICO MA 41 e INTERACUSTIC 

AD229, calibrados em 09/12/2009. 

Os resultados das audiometrias mostraram que 57,14% tiveram perdas 

consideradas normais (0 a 25 dB), enquanto 42,86% tiveram perdas leves (26 a 40 

dB) e moderadas (41 a 70 dB). 

 

Em relação aos problemas de saúde, a maior queixa com 54,90% se refere a dores 

pelo corpo todo, seguido de vista irritada e cansada com 23,53% e varizes com 

11,76%, conforme a tabela 12 abaixo 

Tabela 12 – Problemas de saúde (queixas) 

Problemas de saúde (queixas) observações porcentagem 

Dores nas pernas, braços, etc.  28 54,90% 
Vista irritada, cansada 12 23,53% 
Varizes  6 11,76% 
Pressão alta 2 3,92% 
(diabetes, ciático, gastrointestinal) 3 5,89% 

 

A alta incidência de dores pelo corpo todo pode ser explicada por alguns 

movimentos como: torção e flexão da coluna na colocação e retirada de matrizes na 

impressora offset, movimentação de pacotes de papel para impressão e pela 

inexistência de assentos adequados.  
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Problemas de saúde 

dores

vista

varizes

pressão

 
 

Figura 8 - Problemas de saúde (queixas) 

 
 
 
Tabela 13 - Problemas de pele em função do trabalho 
 

Problemas de pele Sim  50% 
Em função do trabalho Não  50% 

 

problemas de pele em função do 

trabalho

sim

não

 
 
Figura 9 - Problemas de pele em função do trabalho 
 
Tabela 14 - Dificuldade na conversação em grupo 
 

Dificuldade de conversação Sim 6 75% 
Em grupo Não 2 25% 
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Dificuldade na conversação

75%

25%

Sim

Não

 

Figura 10 - Dificuldade na conversação em grupo   

 
A maioria dos trabalhadores (75%) têm dificuldades de conversação em grupo. 

Levando-se em consideração que a idade média dos trabalhadores é de 45,6 anos, 

espera-se alguma perda por presbicusia. 

 

 

Tabela 15 - Toma algum remédio 

Toma algum remédio Sim  37,5% 
 Não  62,5% 

 

toma algum remédio

sim

não

 
Figura 11 - Toma algum remédio 
 
Tabela 16 - Fumante 
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Fumante Sim  37,5% 
 Não            62,5% 

 

é fumante

sim

não

 
Figura 12. Fumante 
 
Tabela 17 - Bebe regularmente 
 

Bebe regularmente Sim  62,5% 

 Não  37,5% 

 

bebe regularmente

sim

não

 
Figura 13 Bebe regularmente 
 
 

Tabela 18 - Trabalho anterior em ambientes ruidosos. 

 

Trabalho anterior em  Sim 3 37,5 
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Ambientes ruidosos Não 5 62,5 

 
 
 

Trabalho anterior em empresa ruidosa

38%

62%

Sim

Não

 

Figura 14 - Trabalho anterior em ambientes ruidosos. 

 

A maioria dos trabalhadores (62,5%) não ficou exposta anteriormente a ruídos 

intensos em outras empresas. Esse fato pode ser explicado pelo tempo médio de 

trabalho na empresa de 26,8 anos. 

 
 

Tabela 19 - Tipo de ruído que mais incomoda. 

 

 Alarme impressora 6 75,0% 
Tipo de ruído  Ruído constante 1 12,5% 
que mais incomoda Furadeira e serra 1 12,5% 
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Tipo de ruído que incomoda

74%

13%

13%

Alarme impressora

Ruído constante

Furadeira e serra

 

Figura 15 - Tipo de ruído que mais incomoda. 

 
O ruído que mais incomoda os trabalhadores é o ruído do alarme da impressora 

offset com 75% das respostas. Apesar de esse ruído ter apenas 80,5 dB(A), possui 

uma frequência característica para diferenciá-lo dos outros, inclusive o da própria 

impressora que é de 91 e 92 dB(A). Os outros 25% das respostas se referiam a um 

tipo de ruído constante, de furadeira e de serra elétrica. 

 

 
Tabela 20 - Percepção do ruído 

Percepção do ruído Incômodo 75 % 
 Normal           25 % 

 

percepção do ruído

incômodo

normal
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Figura 16 - Percepção do ruído 

Tabela 21 - Prática de esportes 
 

Prática de 
esportes 

Sim 50,0% 

 Não 50,0% 

 

pratica esportes

sim

não

 
Figura 17 - Prática de esportes 
 
 
 
Tabela 22 - O que faz nas horas vagas 
 

 Visitas  28,57% 
 Shopping 23,81% 

 Outros  19,05% 
O que faz nas horas 
vagas 

Cinema  9,52% 

 Igreja  9,52% 
 Parque de diversões 4,77% 
 Futebol  4,76% 
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o que faz nas horas vagas
visitas

compras

outros

cinema

igreja

parque de

diversões

futebol

 
Figura 18 - O que faz nas horas vagas 
 
Tabela 23 - A que assiste na televisão 
 

 Jornalismo  26,92% 
 Filmes  23,08% 
A que assiste na 
televisão 

Futebol  19,23% 

 Novelas  15,38% 
 Documentários 11,54% 
 comédias 3,85% 

o que assiste na televisão

jornalismo

filmes

futebol

novelas

documentários

comédias

 
Figura 19 - A que assiste na televisão 
 
Tabela 24 - O que ouve no rádio 
 

 Jornalismo  29,41% 
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O que ouve no rádio Música  47,00% 
 Futebol  17,65% 
 Orações  5,88% 

 
 

o que ouve no rádio

jornalismo

música

futebol

orações

 
Figura 20 - O que ouve no rádio 
 
 
 
 
 

Tabela 25 -  Hábito de leitura 

Perfil do hábito de leitura 

Tipo N° de leitores Percentual  
(%) 

Jornal 5 31,25 

Revistas 4 25,00 

Livros 5 31,25 

Outros 1   6,25 

Não lê 1   6,25 
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Hábito de leitura

32%

25%

31%

6% 6%

Jornal

Revistas

Livros

Outros

Não lê

 
Figura 21 - Hábitos de leitura 
 

 Em relação ao hábito de leitura, 88% dos trabalhadores leem jornais, revistas e 

livros e apenas 6% deles não têm hábito de leitura. Esses valores são razoáveis, 

pois 62,5% dos trabalhadores têm segundo grau de ensino completo. 

 
Tabela 26 -  Hábito de leitura na família 
 

 Revistas 35,72% 
 Livros  28,57% 
Hábito de leitura Não leem  21,43% 
 Jornais  7,14% 
 Outros  7,14% 

 
 

hábitos de leitura na família

revistas

livros

jornais

outros

não lêem
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Figura 22 - Hábitos de leitura na família. 
 
 
Tabela 27 - Possui computador 
 

Possui 
computador 

Sim 75,0% 

 Não 25,0% 

possui computador

sim

não

 
Figura 23 - Possui computador 

 

Tabela 28 -  Acesso à internet 

  Em casa 5 50% 

Acesso à internet No trabalho 4 40% 

  Não 1 10% 

 

 

Acesso a internet

50%
40%

10%

Em casa

No trabalho

Não
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Figura 24 - Acesso à internet 

 

Em relação ao acesso à internet, 50% dos acessos são feitos no trabalho, 40% em 

casa e 10% dos trabalhadores não têm acesso à internet. 

 

4.2 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 

O levantamento de pesos e a movimentação de materiais provocaram muitas 

queixas devido a dores por todo o corpo. Existem problemas de ventilação tanto 

local exaustora como geral diluidora, necessitando de melhorias, pois a gráfica está 

instalada em uma construção originalmente feita para oficina de pintura. 

Em relação aos aspectos ergonômicos, além do transporte e movimentação de 

cargas, existe o problema de falta de assentos adequados, tanto para descanso 

como para operação dos equipamentos. 

Foi solicitado à Fundacentro, por intermédio de seu setor de ergonomia, um estudo 

sobre a adequação dos postos de trabalho, e à gerência da empresa, a construção 

de um elevador de carga, pois as tintas e outros materiais ficam armazenados no 

andar superior. 

A avaliação ambiental de níveis de pressão sonora mostrou uma faixa de 69,2 a 92 

dB(A). O levantamento de dosimetria pessoal resultou em doses que variavam de 

18,08% a 44,54%, sendo a maior dose verificada no operador de máquina 

guilhotina, e não no operador de impressora offset, cujos níveis ambientais foram 

superiores (91 e 92 d(BA)), fato explicado pela permanência do operador junto à 

máquina. Em relação às perdas auditivas, 57% foram normais e 23% tiveram perdas 

leves e moderadas, para uma população com 30 anos de exposição. 

Em relação à percepção do ruído por parte dos trabalhadores, o que mais incomoda 

é o alarme da impressora offset, com apenas 80,5 dB(A), enquanto o maior nível 

estava em 92 dB(A), fato explicado pela frequência do alarme, que precisa ser 

ouvido à longa distância. Apenas 38% dos trabalhadores estiveram anteriormente 

expostos em empresas ruidosas. 

As dosimetrias feitas com razão de duplicação de dose de 3 e de 5 dB, que 

forneceram valores de doses médias de 26,70% e 9,99% respectivamente, mostra 

que a utilização do Anexo 1 da NR-15 subestima a exposição dos trabalhadores. 
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Em relação às atividades extralaborais, o acesso à internet é feito por 90% dos 

trabalhadores e o hábito de leitura se dá preferencialmente para jornais, livros e 

revistas. 

O estudo identifica a necessidade de melhorias no ambiente de trabalho, por meio 

da implantação de um sistema de gestão de Segurança e Saúde no Trabalho, que 

contemple todas as deficiências encontradas e permita a participação de todos os 

trabalhadores nas decisões a serem tomadas.  Esse sistema deve ter como base o 

ciclo PDCA que possibilita uma melhora contínua, mediante o planejamento, a ação, 

a verificação e a correção das etapas não conformes. O empregador, em consulta 

com os trabalhadores e seus representantes, deve estabelecer e apresentar uma 

política de SST que deve ser (OIT, 2005) específica para a organização e apropriada 

a seu porte e à natureza de suas atividades; concisa, claramente escrita, datada e 

efetivada por assinatura ou endosso do empregador ou da pessoa de cargo mais 

elevado ou de maior responsabilidade na organização; comunicada e facilmente 

acessível a todas as pessoas no local de trabalho; revisada para que continue 

adequada; e colocada à disposição das partes externas interessadas, conforme o 

caso. 

A política de SST deve conter no mínimo os princípios da proteção da segurança e 

saúde de todos os membros da organização, por meio de programas de prevenção 

de acidentes e doenças profissionais; o cumprimento de todos os requisitos legais 

em vigor, dos programas voluntários, dos acordos coletivos em SST e de outros 

requisitos que a organização subscreve; a garantia de que todos os trabalhadores e 

seus representantes sejam consultados e incentivados a participar ativamente em 

todos os elementos do sistema de gestão da SST; e da melhoria contínua do 

desempenho desse sistema. 
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5 CONCLUSÕES 
 

5.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estudo de caso indicou a necessidade da implantação de um Sistema de Gestão 

em SST, que contemple todas as deficiências encontradas e permita a participação 

de todos os trabalhadores nas decisões a serem tomadas e de uma política de 

segurança, que contenha no mínimo os princípios da proteção da segurança e 

saúde de todos os membros da organização.  

As doenças e os sintomas referidos pelos trabalhadores, aliadas aos resultados do 

levantamento tanto ambiental como pessoal confirmaram a potencialização do 

adoecimento dos trabalhadores. 

 

5.2 DISCUSSÃO DAS QUESTÕES DA PESQUISA 

 

A maioria dos trabalhadores tinha mais de 29 anos de exposição ao ruído em 

indústria gráfica, indicando também um acréscimo por presbiacusia na perda por 

PAIR, e algumas funções indicaram perdas leves e moderadas, com sintomas de 

tonturas, labirintite e zumbido permanente.   Este estudo de caso mostrou também a 

importância da atualização de nossa legislação sobre Segurança e Saúde no 

Trabalho, pois o Anexo 1 da NR-15 subestima a exposição dos trabalhadores ao 

ruído, pois indicou uma dose média de ruído de 9,99%, diante de uma exposição 

real de 26,7% pela NHO-01 da Fundacentro. Sugere-se a continuidade e o 

aprofundamento do estudo de caso, abrangendo também empresas de grande 

porte. 
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APÊNDICE 1 
 

QUESTIONÁRIO 
  

 
1) Função:            
 
2) Data de Nascimento: _____ / _____ / _____ 
 
3) Local de Nascimento (cidade/UF):        
 
4) Estado Civil: 

(    ) Solteiro  
(    ) Casado 
(    ) Outro   Quantos filhos tem?      

 
5) Reside em: 

(    ) Apartamento  (     ) Própria 
(    ) Casa   (     ) Alugada 

 
6) Quantas pessoas vivem com você?        
 
7) Dessas, quantas trabalham regularmente?       
 
8) Grau de escolaridade: 

(    ) Primeiro grau incompleto 
(    ) Primeiro grau completo 
(    ) Segundo grau incompleto 
(    ) Segundo grau completo 
Outro:            

 
9) Há quanto tempo está na empresa?       
 
10) Quantas horas você trabalha por dia? (em média, incluindo horas extras)

           

 
11) Teve treinamento na empresa para executar suas tarefas? 

(    ) Sim    (    ) Não 
 
12) Tinha conhecimento da rotina do trabalho a ser executado? 

(    ) Sim    (    ) Não     Na própria empresa     Outras empresas 
 
13) Cite um ponto positivo em seu ambiente de trabalho    
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14) Cite um ponto negativo em seu ambiente de trabalho    

            

 
15) Quais os principais fatores que lhe trazem estresse, tensão ou 

fadiga em seu trabalho?    
 
 
16) Você trabalha atualmente em outro local além deste?  

(    ) Sim    (    ) Não  

Qual?             

 
17) Você já trabalhou em outras funções nesta empresa?  

(    ) Sim    (    ) Não  

Qual?             

 
18) Você já teve outros empregos além deste?  

(    ) Sim    (    ) Não  

Em quais funções?          

            

 
19) O que acha do ruído no seu ambiente de trabalho?    

            

 
20) Você tem dificuldade de audição em conversação com o grupo?  

(    ) Sim    (    ) Não  
 

21) Você já trabalhou em uma empresa ruidosa? 
(    ) Sim    (    ) Não Quantos anos?       

 
22) Qual é o tipo de ruído que o incomoda?      

            

 
23) Você tem tido problemas de saúde como: Respiratório 

Gastrointestinal Costas Pressão alta Varizes Dores nos 
ombros Dores nas pernas Dores nos braços Diabetes Vista 
cansada Vista irritada 

 
24) Você tem problema de pele em função do trabalho? 
           (    ) Sim    (    ) Não 
 
25) Nos últimos doze meses você teve alguma licença médica?  
          (    ) Sim    (    ) Não 
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          Qual o motivo?    

 
26) Você toma remédio? Qual?    
 
27) Você é fumante? 

 (    ) Sim    (    ) Não 
           Há quantos anos? _____________Quantos cigarros por dia?   
 
28) Você já foi fumante? 

                (    ) Sim    (    ) Não 
          Durante quantos anos? __________Quantos cigarros por dia?   
 
29) Quantas conduções você toma por dia? (ida e volta)     
 
30) Qual o tempo gasto no trajeto?        
 
31) Você pratica algum esporte ou atividade física? 
          (    ) Sim    (    ) Não 

                Qual ?   
 
32) O que você faz nas horas vagas? Cinema Futebol Igreja 

Parque Shoppings Visita a parentes e amigos   
 
33) Você assiste à TV? A que programas?     

 
34) Você ouve rádio? A que programas?     

 
35) Você costuma ler? Jornais Revistas Livros Outros.   
 
36) Seus filhos costumam ler? Jornais Revistas Livros Outros.   
 
37) Você tem computador?    (    ) Sim    (    ) Não 
 
38) Acessa a internet?         (    ) Sim  (    ) Não    Em casa    No 

trabalho 
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APÊNDICE 2 
 

ESTATÍSTICA DAS RESPOSTAS DOS QUESTIONÁRIOS 

a) 
 

Problemas de saúde (queixas) observações porcentagem 
Dores nas pernas  7 13,73 
Vista irritada 7 13,73 
Dores nas costas 6 11,76 
Varizes 6 11,76 
Dores cabeça  6 11,76 
Vista cansada 5 9,80 
Dores nos braços 5 9,80 
Dores nos ombros 4 7,85 
Pressão alta 2 3,93 
Diabetes  1 1,96 
Nervo ciático 1 1,96 
Problema gastrointestinal 1 1,96 
TOTAL 51 100,0 

 
b)  

Percepção do ruído Incômodo 6 75% 
 Normal 2 25% 

 
c) 
 

Dificuldade de audição em  Sim 6 75% 
conversação com o grupo Não 2 25% 

d) 
 

Trabalho anterior em 
empresa ruidosa 

Sim 3 37,5 

 Não 5 62,5 
 
e) 
 

 Alarme impr. offset 6 75% 
Tipo de ruído que incomoda Ruído constante 1 12,5% 
 Furadeira e serra 1 12,5% 

 
f) 
 

Problemas de pele em função Sim 4 50% 
do trabalho Não 4 50% 

 
 
 
g) 
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Licença médica nos  Não 8 100% 
últimos 12 meses Sim - - 

 
h) 
 

Toma algum remédio Sim 3 37,5% 
 Não 5 62,5% 

 
i) 
 

Fumante Sim 3 37,5% 
 Não 5 62,5% 

 
j) 
 

Bebe regularmente Sim 5 62,5% 
 Não 3 37,5% 

k) 
 

  2 12,5 
Conduções por dia (ida e volta) 4 75% 
  8 12,5% 

 
l) 
 

 1 h 1 12,4% 
Tempo de percurso   1h30 3 25% 
 2 h 4 50% 
    2h30 1 12,4% 

 
m) 
 

Pratica esporte Sim 4 50,0% 
 Não 4 50,0% 

 
n) 
 

 Cinema 2 9,52% 
 Futebol 1 4,76% 
 Igreja 2 9,52% 
O que faz nas horas vagas Parque 1 4,77% 
 Shopping 5 23,81% 
 Visitas  6 28,57% 
 Outros 4 19,05% 

 
 
 
o) 
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 Documentário 3 11,54% 
 Jornalismo 7 26,92% 
 Futebol 5 19,23% 
A que assiste na televisão Filmes 6 23,08% 
 Novela  4 15,38% 
 Comédia  1 3,85% 

 
p) 
 

 Jornalismo 5 29,41% 
O que ouve no rádio Futebol 3 17,65% 
 Música 8 47,06% 
 Oração  1 5,88% 

 
q) 
 

 Jornal 5 31,25% 
 Revistas 4 25,00% 
Hábito de Leitura Livros 5 31,25% 
 Outros 1 6,25% 
 Não lê 1 6,25% 

 
r) 
 

 Jornal 1 7,14% 
 Revistas 5 35,72% 
Hábito de Leitura dos filhos Livros 4 28,57% 
 Outros 1 7,14% 
 Não leem 3 21,43% 

s) 

 
Tem computador Sim 6 75% 
 Não 2 25% 

t) 

 
 Em casa 5 50% 
Acesso à internet No trabalho 4 40% 
 Não tem  1 10 
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APÊNDICE 3 
 

 
A análise preliminar de risco (APR) consiste em um estudo durante a fase de projeto 

de um sistema, com o objetivo de determinar os riscos que poderão estar presentes 

em sua fase operacional. A APR é normalmente uma revisão superficial de problemas 

gerais de segurança, pois no estágio em que é desenvolvida, não existem ainda 

detalhes do projeto final. Em uma APR, determinamos o Risco, a Causa desse risco, o 

Efeito provocado por ele, A Categoria de Risco e as Medidas Preventivas ou 

Corretivas. 

Trata-se de uma análise inicial qualitativa, aplica-se na fase de projeto ou 

desenvolvimento de qualquer processo novo, produto ou sistema e objetiva 

determinar riscos e medidas preventivas antes da fase operacional. A metodologia 

consiste em uma revisão geral de aspectos de segurança por meio de um formato 

padrão, levantando-se causas e efeitos de cada risco, medidas de prevenção ou 

correção, estabelecendo-se prioridades de ações. 

 

a) Descrição das atividades do chefe interino 

Coordena as atividades de impressão na empresa, administrando com foco em 

qualidade e prazos os recursos, equipamentos, e matéria-prima necessária ao 

atendimento da demanda apresentada. Participa de reuniões administrativas. 

Quando necessário, executa manutenções corretivas nos equipamentos ou assume 

atividade exercida por algum trabalhador ausente. 

b) Descrição das funções/atividades da Secretária 

Auxilia o escritório executando serviços gerais de arquivo de documentos, digitação, 

conferência etc. Auxilia na confecção e levantamento de dados para inventários, 

levantamento de custos. 
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c) Descrição das funções/atividades do Preparador de Fotolito 

 

Confere características técnicas do trabalho a ser executado, tomando como base 

especificações e determinações fornecidas. Prepara o fotolito (filme) em impressora 

em sala isolada e climatizada. Em área aberta na produção, grava o filme de fotolito 

em chapa metálica operando o forno para gravação; revela a chapa retirando com 

solução química as áreas de não imagem, limpa a chapa utilizando água, retoca com 

corretor, retira manchas e/ou imperfeições, perfura as chapas, identifica-as com 

etiqueta de rastreabilidade, protege a chapa com papel especial e envia ao local 

apropriado. 

 

d) Descrição das funções/atividades do Operador da Impressora Offset 

 

Opera equipamento de impressão offset, de acordo com a ordem de serviço 

Monocolor ou Quatro Cores e gabarito de impressão; fixa as chapas, regula a 

pressão do cilindro e controla a posição das folhas de papel e a distribuição de tinta 

e água; efetua testes e acompanha o fluxo da máquina com a finalidade de aferir a 

qualidade. 

 

e) Descrição das funções/atividades de Serviços de Acabamento 

Os serviços de acabamento envolvem atividades em diversas máquinas, tais como 

Máquinas de Intercalar, Dobradeiras, Coladoras, Grampeadoras, Furadoras, 
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Seladoras. O trabalhador responsabiliza-se pelo abastecimento, comandos, 

funcionamento e conservação dessas máquinas, conforme especificações de cada 

uma delas. 

Esses serviços, além da operação das máquinas, envolvem trabalhos manuais de 

conferência, contagem, registro, identificação, embalagem, transporte, empilhamento 

e encaixotamento dos materiais finalizados. 

 

f) Descrição das funções/atividades do Operador de Máquina Guilhotina. 

 

Recebe a ordem de serviço; programa e ajusta o equipamento, executa operação de 

corte manejando dispositivos de comandos mecânicos e/ou eletrônicos para obter o 

suporte nas dimensões especificadas; efetua a troca das facas da guilhotina; se 

necessário, remove as aparas e as envia ao local apropriado; zela pela limpeza e 

pela manutenção da máquina. 

 

g) Descrição das funções/ativiades do Eletricista/manutenção 

O eletricista de manutenção executa trabalhos de manutenção elétrica predial e 

industrial, efetua reparos, substitui componentes defeituosos ou faz novas 

instalações. 



     

 
 

114 
      
 

Tabela 29 - Análise de riscos na função de Supervisor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE 
RISCOS 

FATORES 
DE 
RISCOS 

ETAPA DO PROCESSO EFEITOS À SAÚDE 
MEDIDAS DE 
CONTROLE 

RECOMENDAÇÕES 

QUÍMICOS 
Exposição 
a produtos 
químicos. 

No abastecimento das 
impressoras e na limpeza com 
solventes dos rolos de 
impressão. 

A exposição aos solventes provoca 
alterações no SNC, irritação dos 
olhos e da pele, podendo chegar à 
morte por exposições agudas. 

Não existem. 
Usar protetores 
respiratórios para solventes 
orgânicos e luvas nitrílicas. 

ERGONÔMICO
S 

Esforço 
físico. 

Levantamento e transporte de 
cargas. 

Dor muscular e distúrbios 
osteomusculares relacionados ao 
trabalho (DORT). 

Não existem. 
Utilizar carros e 
dispositivos auxiliares para 
o transporte de carga. 
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Tabela 30 – Análise de riscos na função da secretária 

TIPO DE RISCOS 

FATORES 

DE 

RISCOS 

ETAPA DO 

PROCESSO 
EFEITOS À SAÚDE MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDAÇÕES 

ERGONÔMICOS 

Postura de 

trabalho. 

Durante 

digitação. 

Dor muscular e 

distúrbios 

osteomusculares 

relacionados ao 

trabalho (DORT). 

Não existem. 
Providenciar cadeira ou mesa 

adequadas à altura da funcionária. 

Falta de 

ventilação. 
Escritório. Fadiga. Ventilador do tipo axial.  

 

Aumentar o pé direito da sala e 

ampliar a janela para melhorar a 

exaustão.   
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Tabela 31 - Análise de riscos na função de preparador de fotolito 

TIPO DE 

RISCOS 
FATORES DE 

RISCOS 
ETAPA DO 

PROCESSO 
EFEITOS À SAÚDE MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDAÇÕES 

FÍSICOS 

Ruído 
Preparação das 

chapas. 

Surdez profissional, deslocamento temporário do limiar 

auditivo e efeitos não auditivos como irritação, nervosismo, 

tonturas e desequilíbrio. 
Não existem. 

Usar protetor auricular durante o 

período de exposição. 

Radiação 

ultravioleta. 

Processo de 

sensibilização  

de chapas em forno. 

Queimaduras na pele, 

 lesões na retina. 

Usa luvas de raspa de cano 

longo. 
Manter atenção.. 

QUÍMICOS 

Exposição a 

produtos 

químicos. 

Operações de 

limpeza, e correção  

de chapas. 

Problemas na pele, irritação e alterações  

do Sistema Nervoso Central. 

Usa protetor respiratorio da 
3M ( MOLDEX 2201, PFF2). 

. 

Utilizar luvas nitrílicas e protetor 
respiratório para solventes orgânicos. 

Instalar um sistema de ventilação local 
exaustora. 
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Tabela 32 - Análise de riscos da função de operador de impressora offset 

TIPO DE 
RISCOS 

FATORES DE 
RISCOS 

ETAPA DO PROCESSO EFEITOS À SAÚDE 
MEDIDAS DE 
CONTROLE 

RECOMENDAÇÕES 

Químicos 
Exposição a 

produtos químicos 

Exposição a substâncias corrosivas e 
vapores orgânicos nas operações de 
limpeza dos rolos impressores e no 
abastecimento da impressora com 

tinta. 

Irritação dos olhos, da pele, 
tonturas, cefaleia e efeitos 

depressivos do SNC. 

Não existem. 
. 

. 
Usar luvas nitrílicas para o 

manuseio de produtos químicos e 
protetores respiratórios para 

solventes orgânicos 
 

Físicos Ruído 
Nas paradas da impressora offset, é 

acionada uma buzina com ruído 
incômodo. 

Surdez profoissionala e 
deslocamento do limiar 

auditivo, além de efeitos não 
auditivos. 

Não existem. 
Utilizar protetor audirular durante o 

período de exposição. 

Ergonômicos 

Esforço físico 
Levantamento e transporte de 

cargas. 
Dores musculares e 

distúrbios 

osteomusculares 

relacionados ao trabalho 

(DORT). 

O transporte é 

manual, por meio de 

carrinhos. 

Melhorar os dispositivos de 

transporte. 

Postura de 

trabalho 

Posição em pé e levantamento 

manual de cargas 
Não existem. 

Orientar sobre a forma correta 

de levantamento e transporte 

manual de cargas. 
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Tabela 33 – Análise de riscos da função de serviços de acabamento 

TIPO DE 
RISCOS 

FATORES DE 
RISCOS 

ETAPA DO PROCESSO EFEITOS À SAÚDE 
MEDIDAS DE 
CONTROLE 

RECOMENDAÇÕES 

Físicos Ruído  
Manuseio das máquinas de 

intercalar e de colagem. 
. 

Surdez profissional e 
desclocamento do limiar 
auditivo, além de efeitos 

não auditivos. 

Não existem. 
Utilizar protetor auditivo durante 

a exposição. 

Químicos 
Exposição a 

produtos 
químicos 

Exposição a vapores orgânicos 
provenientes da cola utilizada nos 

processos de colagem.  

Sintomas como cefaleia, 
tonturas, irritação ocular, 

problemas de pele e 
alteraçções no SNC. 

Na máquina de 
embalar existe 

sistema de 
ventilação local 

exaustora. 

Utilizar parotetores respiratórios 
para solventes orgânicos. 

Ergonômicos 
Esforço físico Transporte de materiais. 

Dor muscular e distúrbios 
osteomusculares 

relacionados ao trabalho 
(DORT). 

 

 
 

Não existem. 

Providenciar bancos para 
descanso e dar treinamento 

sobre levantamento de 
transporte de cargas. 

Postura de 
trabalho 

Posição em pé.. Não existem..  
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Tabela 34 - Análise de riscos da função de Operador de Máquina Guilhotina 

TIPO DE 
RISCOS 

FATORES DE 
RISCOS 

ETAPA DO PROCESSO EFEITOS À SAÚDE 
MEDIDAS DE 
CONTROLE 

RECOMENDAÇÕES 

Físicos Ruído Corte de papéis. 

Pode ocasionar, além de alterações 

auditivas, distúrbios de equilíbrio, do 

sono, psicológico, social, bem como 

alterações nos sistemas circulatórios, 

digestivo e reprodutor. 

Não existem. 
Utilizar protetor auricular durante a 

exposição. 

Ergonômicos 

Esforço físico. 
Levantamento e transporte de 

cargas. Cansaço e alterações na coluna 

vertebral. 

O transporte é manual, 

por meio de carrinhos, 

Treinar os trabalhadores sobre o 

levantamento e transporte de cargas 

Postura de 

trabalho. 
Forma de apanhar cargas. Não existem. 

Orientar formas de postura correta para 

cargas. 

Acidentes 

Utilização 

correta de 

máquinas. 

Durante operação e manutenção da 

guilhotina. 

Amputações ou esmagamentos  

de mãos e braços. 

A máquina guilhotina 

possui um dispositivo de 

segurança para lâmina do 

tipo célula fotoelétrica. 

A operação de troca da lâmina deve ser 

feita por dois trabalhadores. 
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Tabela 35 – Análise de riscos da função de Eletricista de manutenção 

TIPO DE 
RISCOS 

ETAPA DO 
PROCESSO 

EFEITOS À SAÚDE MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDAÇÕES 

ACIDENTES 
Pequenos 
reparos em 
máquinas. 

Risco de acidentes, como amputações ou  
esmagamentos de partes do corpo. Não existem. 

Utilizar o controle de energias 
perigosas, desligando e travando 

os controles da máquina. 

Riscos de choques elétricos e queimaduras. 

  
 
 


