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RESUMO 

Bernardo, VRS. Perda auditiva ocupacional e seus fatores associados. Niterói; 2018. 

[Dissertação de Mestrado – Instituto de Saúde Coletiva da UFF] 

 

Conhecido como o principal causador das Perdas Auditivas Ocupacionais, os 

agentes de exposição de riscos ocupacionais ainda são poucos estudados. Embora a 

perda auditiva ocupacional apresente alta prevalência nos países industrializados – 

inclusive no Brasil –, os estudos a esse respeito são exíguos, principalmente no conceito 

da múltipla exposição. O objetivo deste trabalho é estimar a prevalência das perdas 

auditivas ocupacionais nos trabalhadores expostos ao grau de risco 3 na classificação 

nacional de atividades econômicas, assim como verificar  sua associação com a  

classificação de agentes de exposição de risco ocupacional. Participaram do estudo 

indivíduos que realizaram exames de audiometria em clínica de medicina do trabalho no 

município de Angra dos Reis–RJ. Trata-se de um estudo transversal, documental e de 

coleta de dados dos exames de audiometria retrospectiva referente ao ano de 2015. Os 

resultados dos exames de audiometria seguiram os critérios da Portaria nº 19, publicada 

em 09 de abril de 1998, pelo Ministério do Trabalho e Emprego para classificação da 

perda auditiva ocupacional. Para a análise dos dados foi empregada regressão logística 

com variável de resposta a perda auditiva ocupacional para avaliar o efeito da 

classificação de exposição, considerando como covariáveis sexo e idade. Esses modelos 

foram estimados considerando-se a amostra toda e em uma subamostra, excluindo-se 

indivíduos com tempo na empresa inferior a um ano. Do total de 8.010 exames, 6.529 

(81,15%) foram em indivíduos que realizaram exames periódicos e os demais foram 

exames demissionais, classificados dentro do padrão de normalidade ou com perda 

auditiva ocupacional. A prevalência estimada nessa amostra foi de 40% de perda 

auditiva. Os expostos somente ao ruído têm 39,3% da sua população com perda auditiva 

ocupacional, não diferindo da prevalência geral. A maior prevalência de acometimento à 

perda auditiva ocupacional foi dos expostos ao ruído e aos químicos partículas 

metálicas, tendo como a função principal o jatista, com prevalência de dano auditivo de 

63,6%. É possível observar que o grupo com perda auditiva ocupacional apresentou 

maior idade. Este estudo indica que as ações preventivas contra o agente de exposição 

ruído ainda são deficientes, e também, que as ações de prevenção aos outros tipos 



agentes de exposição de risco ainda são pouco eficazes, propiciando a perda auditiva 

ocupacional. 

 

Palavras chaves: perda auditiva induzida pelo ruído; perda auditiva ocupacional, ruído, 

produtos químicos, vibração, indústria naval e petrolífera, zumbido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

Bernardo, VRS. Occupational hearing loss and its associated factors. Niterói; 2018. 

[Master's Dissertation – UFF; Instituto de Saúde Coletiva] 

 

Known as the main cause of Occupational Hearing Loss, occupational exposure 

agents has been insufficiently researched. Although occupational hearing loss is highly 

prevalent in industrialized countries – including Brazil – studies about this matter are 

inexpressive, especially in the concept of multiple exposure. The objective of this study 

is to estimate the prevalence of occupational hearing loss in workers that have the 

occupational risk 3 classification of exposure of agents in the Brazilian Classification of 

Economic Activities (CNAE – ClassificaçãoNacional de AtividadesEconômicas), as 

well as to verify its association with the classification of occupational exposure agents. 

The study includes individuals who performed audiometry tests at the labor medicine 

clinic in the city of Angra dos Reis - Rio de Janeiro. This is a cross-sectional and 

documentary study with retrospective audiometry tests data collection from 2015. The 

results of the audiometry tests followed the criteria of Ordinance nº 19, published on 

April 9, 1998, by the Brazilian Ministry of Labor and Employment to classify 

occupational hearing loss. For the data analysis, logistic regression with a variable 

related to occupational hearing loss was used to evaluate the effect of exposure 

classification, considering as co-variables gender and age. These models were estimated 

based on the whole sample and in a subsample, excluding individuals with company 

time under one year. From the total amount of 8,010 tests, 6,529 (81.15%) were in 

subjects who carried periodic tests, the remaining ones were dismissal tests, classified 

as normal or with occupational hearing loss. The estimated prevalence in this sample 

was 40% of hearing loss. Those exposed to noise only have 39.3% of their population 

with occupational hearing loss, not differing from the general prevalence. The higher 

prevalence of involvement of hearing loss was in workers exposed to physical 

occupational risks from noises and to chemical risks of metallic particles, with the most 

affected function being the blaster workers, with 63.6% prevalence of hearing loss. It is 

possible to observe that the group with occupational hearing loss was older than the 

others. This study indicates that the preventive actions against the exposure agent of 

noise are still deficient; and also that the prevention actions to other types of risk agents 

are still not very effective, propitiating the occupational hearing loss. 



 

Keywords: noise-induced hearing loss; occupational hearing loss, noise, chemicals, 

vibration, naval and oil industry, tinnitus. 
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1- INTRODUÇÃO 
 

Sabe-se que, frequentemente, o ambiente e o processo de trabalho nas 

indústrias são insalubres, expondo o trabalhador aos agentes de risco ocupacionais 

(RIBEIRO et al., 2002).  

Inicialmente, a associação entre trabalho e saúde/doença era conceituada de 

forma direta e imediata, de maneira que os trabalhadores, ao exercerem certa função, 

deveriam estar protegidos dos riscos ocupacionais relacionados à mesma. 

Posteriormente, percebeu-se que um agente de exposição de risco ocupacional poderia 

ou não causar agravos à saúde, e que uma doença poderia ser causada por vários agentes 

de risco (SOUZA et al., 2001). 

Os agentes de exposição de riscos ocupacionais existentes nos ambientes 

laborais são aqueles presentes nos diversos setores onde há atividade de trabalho. 

Quando encontrados acima dos limites de tolerância aceitáveis e/ou com longos 

períodos de exposição, podem causar danos à integridade física e psíquica do indivíduo 

(FREIRE, 2017). 

São considerados como os principais agentes de exposição de risco ocupacional 

o ruído, calor, radiação, vibração, frio, poeira, produtos químicos, bem como os agentes 

psicossociais e biológicos. Destaca-se que enquanto a exposição do trabalhador aos 

agentes de risco biológicos requer contato direto com pessoas, animais ou materiais 

infecto-contagiantes, os agentes químicos podem causar contaminação através da 

inalação e manuseio com contato direto e indireto (FREIRE, 2017). Além disso, no 

processo de trabalho, o indivíduo pode ter contato com múltiplos agentes de exposição 

de risco ocupacional, inclusive, produtos tóxicos, o que pode causar dano na cóclea 

(MURAKAMI et al., 2017). 

A poluição sonora, por sua vez, não deixa resíduo físico, estando presente apenas 

no instante em que é produzida. Por esse fato, é um tipo de poluição perigosa, sendo, 

algumas vezes, negligenciada. No entanto, a exposição contínua a esse agente de risco 

pode produzir ofensivas sequelas temporárias, crônicas e irreversíveis ao aparelho 

auditivo, prejudicando a saúde, as relações sociais e trazendo perturbação na qualidade 

do feito laboral. É digno salientar que a poluição sonora é um agente de exposição de 

risco ameaçador. O ruído é um poluente invisível que, vagarosamente, agride os 



indivíduos, causa lesão na audição e prejudica todo o organismo (QUEIROZ et al., 

2017). 

O ruído é considerado um grave problema para a sociedade moderna, pois 

compromete a audição e outros elementos da saúde física e mental (FARIAS et al., 

2012; SOJÖDIN et al., 2012), sendo um dos agentes de exposição de risco ocupacional 

mais frequentemente encontrado no ambiente de trabalho (SAKAE et al., 2006).  

A exposição aos produtos químicos pode potencializar o acometimento dos 

agravos à saúde, uma vez que estes podem ser tóxicos e causar danos à audição. Os 

estudos normalmente avaliam a exposição de um agente de risco químico ou de um 

único agente de exposição desvalorizando as substâcias químicas combinadas, como 

também, a múltipla exposição a outros tipos de agentes de riscos existentes no ambiente 

no qual o indivíduo está exposto (MURAKAMI et al., 2017). 

Conhecido como principal causador de Perdas Auditivas Ocupacionais (PAO), 

os agentes de exposição de risco ocupacional ainda são poucos estudados (SOUZA et 

al., 2001; LEÃO et al., 2010). Embora a Perda Auditiva Ocupacional ( PAO) apresente 

alta prevalência nos países industrializados – inclusive no Brasil –, os estudos a esse 

respeito são exíguos, principalmente considerando-se a múltipla exposição (ALMEIDA 

et al., 2000). 

A atenção desta dissertação de mestrado está direcionada para o local de trabalho 

e para a interação entre os agentes de exposição de risco ocupacional que podem 

influenciar a perda auditiva. (SOUZA et al., 2001). 

Dado que a audição é um sentido com importância essencial para a comunicação 

humana e que a PAO pode afetar relevantemente o bom exercício profissional do 

trabalhador, é importante o reconhecimento dos primeiros sinais e sintomas dessa 

patologia para que a mesma não se agrave (OLIVEIRA et al., 2015). 

O diagnostico da PAO é complexo, principalmente quando há outra patologia 

associada, ou quando o trabalhador está exposto a múltiplos agentes de risco (SOUZA 

et al., 2001). 

A exposição frequente e por longos períodos aos agentes de exposição de risco 

ocupacional pode danificar a orelha interna, lesionando as células ciliadas externas 

localizadas no interior da cóclea, ocasionando, consequentemente, a PAO (SOUZA et 

al., 2001). No ambiente de trabalho, por consequência dessa exposição, os trabalhadores 



têm identificado, a priori, incômodo aos sons altos, irritabilidade, dificuldades de 

concentração e, ainda, problemas de identificação dos sons (OLIVEIRA et al., 2015; 

SCHETTINI, et al., 2017; BITAR et al., 2018). 

Certamente, as características mais frequentes e prejudiciais da perda auditiva 

são a ansiedade, dor de cabeça, irritabilidade e/ ou nervosismo e estresse. Os menos 

comuns são a depressão e sensação de zumbido as orelhas (OLIVEIRA et al., 2015; 

BITAR et al., 2018). A exposição aos agentes de risco traz também outros agravos à 

saúde, como o câncer, doenças neurológicas, psicológicas, renais, hepáticas, 

respiratórias e auditivas (MURAKAMI et al., 2017). 

É importante reconhecer as combinações dos agentes de exposição aos quais o 

trabalhador está exposto, com intuído de realizar o monitoramento ambiental, elaborar 

políticas eficientes na saúde do trabalhador e protegê-lo das doenças de origem 

ocupacional (DIAS et al., 2018). 

Destaca-se que a situação da saúde auditiva encontrada no ambiente de trabalho 

tem motivado estudos no campo da saúde pública, visto que a vigilância em saúde do 

trabalhador é uma forte aliada para prevenir as implicações das doenças ocupacionais, 

além de melhorar a qualidade de vida e prevenir doenças (LOPES et al., 2009; DIAS et 

al., 2018). 

No entanto, os reflexos da subjetividade da percepção global e da resposta 

individual a esses agentes, muitas vezes são pouco visíveis pelo serviço de saúde do 

trabalhador e, por isso, sua sistematização metodológica em estudos acadêmicos podem 

aperfeiçoar o processo de trabalho (RIBEIRO et al., 2002). 

O entendimento dos aspectos patológicos da PAO, o reconhecimento dos agentes 

de exposição de risco e a suscetibilidade individual, são importantes insumos para 

melhorar a prevenção dessa patologia (OMS, 1997).  

 Ressalte-se a importância de estudos em áreas industriais, como é o caso da 

região de Angra dos Reis, que hospeda indústria naval e usinas nucleares, uma vez que 

esses agentes muitas vezes são fatores ambientais modificáveis.
 

A promoção do Programa de Conservação Auditiva (PCA) nas indústrias tem 

como um dos seus  objetivos garantir maior conscientização e melhor vigilância dos 

trabalhadores para o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI) - a exemplo dos 

protetores auditivos - e para o controle e monitoramento da saúde auditiva. Esse 



programa é de extrema importância, visto que a PAO é passível de prevenção. Porém, 

torna-se irreversível a partir do momento em que se instala (PRESADO et al., 2011). 

A permanência no ambiente laboral pouco saudável, caracterizado, por exemplo, 

pelo esforço físico, calor extremo e jornada de trabalho extensa e sem proteção 

adequada aos agentes de exposição de risco, denotam uma falha no modo de trabalho. 

Porém, o setor de saúde do trabalhador reconhece que no processo produtivo existem 

agentes e estressores ocupacionais que podem provocar agravos à saúde, sendo um fator 

determinante para as doenças ocupacionais. Portanto, deve-se priorizar a reformulação 

do modelo de produção, valorizando-se a saúde e a vida (MURAKAMI et al., 2017). 

Diante do exposto, formulou-se a hipótese de que a exposição aos múltiplos 

fatores de riscos ocupacionais, combinados ou não, esteja associada à perda auditiva em 

trabalhadores da construção naval. 

 

 

2 - REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 - SAÚDE DO TRABALHADOR 

 

A lei orgânica nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui no campo de atuação 

do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações de vigilância sanitária, de 

vigilância epidemiológica e da saúde do trabalhador, reformulando o conceito de saúde 

do país (BRASIL, 1990). 

Com isso, a saúde do trabalhador é estruturada com uma rediscussão quanto à 

investigação dos determinantes dos danos à saúde, por meio da coleta de dados dos 

acidentes e doenças ocupacionais. Ao reformular as estratégias de vigilância dos 

agravos originados na relação trabalho/saúde, sistematizam-se as informações, e assim, 

colabora-se para a identificação dos agentes existentes nos ambientes de trabalho 

propondo melhores medidas de prevenção e controle (VASCONCELLOS et al., 1997). 

De forma articulada ao setor assistencial, a área da saúde do trabalhador tem o 

objetivo de promover as ações de vigilância epidemiológica e sanitária, e inspecionar o 

processo de saúde/doença oriundo do trabalho, revelando, assim, um perfil da saúde 

ocupacional mais efetivo (BRASIL, 2001). 



 A prática sanitária é o centro da relação da saúde com o ambiente e os 

processos de trabalho, e as regras da vigilância em saúde têm como proposta melhorar 

as condições de vida e da saúde da população economicamente ativa. Dessa maneira, 

expressa os fatores determinantes que evidenciam os agravos à saúde relacionados aos 

processos e ambientes laborais nas questões tecnológica, social, organizacional e 

epidemiológica, visando planejar, executar e avaliar condutas de segurança (BRASIL, 

2001). 

A área da saúde do trabalhador, na saúde pública, abriga diferentes temas e inclui 

diversos estudos de incontestável valor, ainda que nem sempre se consiga identificar o 

nexo causal da associação entre o trabalho e o processo de saúde/doença. De qualquer 

forma, esclarecem algumas questões de interesses, como os agentes de exposição de 

riscos ocupacionais em locais de trabalho ou em setores de uma categoria profissional 

(MINAYO-GOMEZ et al., 1997). 

A situação e a sistematização do trabalho podem alterar, de maneira importante, o 

nível de tolerância ao fator de exposição. Por exemplo, os turnos, principalmente nos 

horários não diurnos, podem afetar negativamente o desempenho dos trabalhadores, 

expondo a maiores riscos de acidentes e acentuando os estressores ambientais 

organizacionais. Destaca-se que os agentes de exposição de riscos ocupacionais 

existentes no espaço laboral são múltiplos e incluem os agentes físicos, químicos, 

biológicos e organizacionais. Os agentes organizacionais, por sua vez, podem estar 

associados às perturbações de origem física e psicossocial (MORENO et al.,2003). 

Com isso, é importante e inadiável que tanto o empregador quanto o trabalhador 

busquem juntos formas de melhorar as condições de trabalho, por meio de métodos 

eficientes que evitem as doenças ocupacionais e, com isso, promovam a saúde do 

trabalhador (MEIRA et al., 2012; ROSA et al., 2016). Para isso, é preciso que os 

trabalhadores e os empregadores entendam que, para o bom processo de trabalho, é 

necessário revisar as perspectivas da boa saúde e reduzir os riscos ocupacionais 

executando as normas de prevenção estabelecidas (ROSA et al., 2016). 

 Na saúde do trabalhador, as práticas de formar conceitos e noções mediadoras 

trazem a possibilidade da promoção do cuidado. Além disso, a identificação das 

exposições aos riscos ocupacionais de grupos/categorias/setores, assim como as 



consequências potenciais ou reais sobre a saúde, ajudam a traçar um perfil 

epidemiológico diferenciado e mais adequado (MINAYO-GOMES et al., 1997). 

O território é outro fator importante, não somente como espaço centralizador de 

agentes de exposição de risco e suas consequências, mas também por poder revelar a 

causa da concentração de uma patologia em um determinado local. Desse modo, a 

vigilância em saúde mensura o alcance de sua intervenção nas ações voltadas para o 

indivíduo e para a coletividade na saúde pública e na relação entre o processo de 

trabalho e saúde/doença, traçando um perfil epidemiológico da região (MACHADO et 

al., 1995). 

Para a saúde do trabalhador, é importante conhecer todos os agentes de 

exposição de risco contidos no ambiente de trabalho para que as estratégias de 

prevenção sejam eficientes (IZUMI et al., 2006). Logo, é valioso o empoderamento dos 

atores envolvidos nas práticas sanitárias e de segurança ocupacional para que contíguos 

sejam capazes de elaborar e efetivar a prática eficiente, refinando as ações de redução 

dos riscos ocupacionais e ofertando proteção e bem-estar (BITAR et al., 2017). 

Os dilemas de ordem ambiental e sanitária são bons exemplos das complexidades 

existentes nos ambientes laborais que podem resultar em fatores que signifiquem mais 

saúde ou fragilidade diante dos riscos ocupacionais (PORTO et al., 2002). 

 

 

2.2 - PERDA AUDITIVA OCUPACIONAL NO BRASIL E NO MUNDO 

 

No Brasil, são escassas as informações sobre a existência dos agentes de 

exposição de risco na população economicamente ativa. Isso prejudica a projeção das 

estimativas do número de trabalhadores expostos e a identificação dos ramos de 

atividades laborais que oferecem maiores riscos ocupacionais. Essas informações são 

essenciais para a vigilância epidemiológica e para o controle e prevenção da PAO 

(CAVALCANTE et al., 2013). 

Dados do Censo de 2000 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2002), revelam que 24,5 milhões de brasileiros – ou seja, 14,5% da população total – 

são portadores de algum tipo de incapacidade ou deficiência. Entretanto, na totalidade 

dos casos declarados com deficiência, 16,7% apresentam perda auditiva - 5,7 milhões 



de indivíduos, dos quais 176.067 são incapazes de ouvir.  Além disso, nos indivíduos 

com perda auditiva, há predominância do sexo masculino, provavelmente em virtude do 

tipo de atividade ocupacional desenvolvida pelos homens e dos riscos de acidentes por 

causas diversas. De fato, a definição de perda auditiva utilizada no Censo 2000 é 

abrangente, incluindo vários graus de incapacidade ou deficiências não sendo possível 

identificar a perda auditiva ocupacional (IBGE, 2010). 

Em relação à estimação global, aproximadamente 360 milhões de pessoas, – o 

equivalente a 5% da população mundial – apresentam algum tipo de deficiência auditiva 

(OMS, 2015), o que ressalta a importância da conduta de prevenção. Em outubro de 

1997, a Organização Mundial de Saúde (OMS) realizou uma consulta informal (OMS, 

1997) que reuniu especialistas para discutir as estratégias de prevenção da perda 

auditiva e surdez.  Nesse encontro, concluiu-se que em países desenvolvidos o excesso 

de ruído é pelo menos parcialmente, a causa da perda auditiva da população com essa 

deficiência (OMS, 1997). 

Foi revelado também que, nos países em desenvolvimento, os ruídos 

ocupacionais, urbanos e ambientais estão aumentando, acarretando uma expansão da 

população com deficiência auditiva e o grau da perda auditiva. Dessa forma, destaca-se 

que, simultaneamente ao aumento da expectativa de vida e da industrialização, há 

também um aumento do risco de ocorrência de PAO (OMS, 1997). É importante dizer 

que a múltipla exposição aos agentes de risco, tais como o agente ruído combinado aos 

químicos, pode agravar o dano auditivo (ZEIGELBOIM et al., 2015). 

Diante do exposto, fica evidente que há uma escassez de dados epidemiológicos 

de qualidade sobre a perda auditiva de origem ambiental – incluindo ocupacional e 

social – que permitam comparações entre países e anos de ocorrência. Apesar disso, 

algumas generalizações foram realizadas e, entre elas, a de que nos países menos 

desenvolvidos o ruído ocupacional tem aumentado. Porém, a magnitude do problema e 

dos seus efeitos necessita de investigação mais aprofundada (OMS, 1997). 

Nessa consulta, por exemplo, observou-se que na África ocorre uma alta 

exposição ao ruído (ocupacional formal e informal e, também, não ocupacional, como 

em áreas de lazer). Contudo, o reconhecimento do risco entre empregados, 

empregadores e a população em geral é baixo. Normalmente, nesse continente, não 

existem programas eficientes de prevenção à PAO (OMS, 1997). 



Na República do Benin, por exemplo, ocorre a subnotificação de doenças 

ocupacionais, o que prejudica a implantação de ações de prevenção aos riscos existentes 

nos ambientes de trabalho (AYÉLO et al., 2012). Nas empresas também são observados 

casos de omissão de doenças pré-existentes no momento da contratação dos 

trabalhadores, o que pode elevar o índice das doenças ocupacionais. Essa prática faz 

com que os dados oficiais declarados sejam insuficientes para avaliar adequadamente 

essa problemática. Outro fator desfavorável é a carência das informações, tais como a 

distribuição dos indivíduos por setores, categorias, sexo e outras (AYÉLO et al.,  2012). 

Em Mumbai, capital da Índia, os trabalhadores da construção naval sem 

treinamento adequado se expõem aos agentes de risco ocupacional com vícios e apatia 

ao uso de equipamento de prevenção individual (EPI), e padecem de doenças de origem 

ocupacional; como a asma, dermatite e perda auditiva, assim como as patologias 

relativas ao estilo de vida, como sobrepeso, obesidade e hipertensão arterial, são alguns 

exemplos (LOKHANDE, 2014).  

Em Goa, também na Índia, não há uma sistematização de leis sobre prevenção 

de acidentes de trabalho. Observa-se que o ramo da indústria naval ainda expõe os 

trabalhadores ao risco da perda auditiva. 76% dos trabalhadores expostos aos agentes de 

exposição de riscos não são devidamente orientados a utilizarem o EPI, estando 

submetidos regularmente ao risco de PAO (BHUMIKA et al., 2013). 

Ainda segundo consulta da OMS, observa-se que no Japão, um país altamente 

industrializado, foram realizados inúmeros estudos sobre o controle dos agentes de 

exposição de risco ocupacional e prevenção da PAO. A educação e treinamento 

destinados a empregados e supervisores são recorrentes, e as audiometrias são 

realizadas a cada seis meses. Isso porque se verificou, particularmente na construção 

naval, uma alta taxa de perda auditiva (OMS, 1997). 

Por fim, na Europa, nas duas décadas anteriores ao encontro de 1997 (OMS, 

1997), já havia sido observada uma redução nos níveis dos agentes de exposição de 

risco ocupacional, como resultado de uma estratégia de proteger os trabalhadores. No 

entanto, a redução da produção do ruído industrial foi compensada pelo aumento do 

ruído ambiental, que inclui o tráfego urbano - a exemplo das atividades recreativas, 

especialmente entre os jovens - e também o reconhecimento de outros tipos de agentes, 

como o químico, que pode desencadear e agravar o dano auditivo (OMS, 1997). 



2.3 - PERDA AUDITIVA OCUPACIONALE SEUS MÚLTIPLOS FATORES DE 

RISCO 

 

A audição dentro dos padrões de normalidade é aferida em até 25 dB. A perda 

auditiva é uma patologia da orelha que reduz o limiar auditivo abaixo dos limites dos 

padrões de normalidade. Essa patologia é classificada quanto ao seu grau, variando de 

leve, moderada, severa ou profunda, além de poder acometer uma ou ambas as orelhas. 

Além disso, pode ser de origem congênita ou adquirida. Os tipos de perdas auditivas 

são: condutiva (problema na orelha externa e/ou média que impeça a passagem do som), 

mista (combinação simultânea da perda auditiva condutiva e sensorioneural) e 

sensorioneural (lesão das células localizadas no interior da cóclea) (OMS, 2017). A 

perda auditiva ocupacional (PAO) é caracterizada por uma diminuição progressiva da 

audição principalmente nas altas frequências (ARAÚJO et al., 2002) e normalmente é 

do tipo sensorioneural, bilateral e simétrica. 

A PAO pode ser considerada como um dos mais importantes problemas de saúde 

ocupacional em todo o mundo, especialmente nos países industrializados, devido à sua 

irreversibilidade patológica (HOLANDA et al., 2011). Tais alterações decorrem da 

exposição ocupacional dos agentes de risco, sem proteção adequada. Essa patologia 

apresenta como características principais, a irreversibilidade e a progressão gradual do 

limiar auditivo devido ao tempo de exposição ao risco (BRASIL, 1998).  

Inicialmente, o acometimento dos limiares auditivos se dá em uma ou mais 

frequências da faixa de 3.000 a 6.000Hz, enquanto que as outras frequências poderão 

levar mais tempo para serem afetadas (BRASIL, 1998; METIDIERI et al., 2013). No 

entanto, o entalhe, no audiograma, nas frequências entre 3.000 Hz a 6.000 Hz, apresenta 

uma leve recuperação em 8.000 Hz, em casos estudados de indivíduos com história de 

perda auditiva ocupacional e exposição crônica ou traumática aos agentes de exposição 

de risco (PHILLIPS et al., 2015). Porém,uma vez interrompida a exposição aos agentes, 

não há mais progressão doença (BRASIL, 1998). 

A PAO tem alta incidência nos trabalhadores brasileiros dos diversos ramos das 

atividades industriais, causando alterações que não possuem tratamento, mas que são 

passíveis de prevenção. Quando a exposição aos agentes de risco é intensa e contínua, 

sem a proteção adequada ocorrem alterações na estrutura interna da cóclea (Figura 1), 

podendo originar a perda auditiva (PRESADO et al., 2011). 



 

 

 

Figura 1- Anatomia da orelha externa, média e interna. 

Fonte: Museu escola do Instituto de Biologia, Universidade Estadual Paulista (UNESP) 

(http://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/2_qualidade_vida_humana/Museu2_qualidade_corpo_s

ensorial_audicao1.htm)  

 

Condições ambientais e genéticas, ou mesmo suas combinações, podem 

ocasiona re/ou agravar a perda auditiva (GAZOLLA et al., 2015). A determinação das 

causas da deficiência auditiva é um processo cauteloso, pois esse agravo pode ter sua 

etiologia multifatorial ou se desenvolver ao longo dos anos de forma assintomática. 

Logo, quando o indivíduo percebe essa alteração auditiva, ela pode ter sido instalada 

num passado remoto, tornando difícil de precisar seus agentes causadores, levando, 

assim, a classificá-la como idiopática (CRUZ et al., 2009).  

Os agentes de exposição de risco ocupacionais mais frequentes são os físicos, 

tais como ruído, vibrações, calor, pressões, radiações ionizantes e não ionizantes. Há 

também os químicos, tais como fumos metálicos, solventes, óleos e graxas, partículas 

metálicas, poeiras, gases e vapores (FERNANDES et al., 2002). Além dos agentes 

biológicos e psicossociais.  

http://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/2_qualidade_vida_humana/Museu2_qualidade_corpo_sensorial_audicao1.htm
http://www2.ibb.unesp.br/Museu_Escola/2_qualidade_vida_humana/Museu2_qualidade_corpo_sensorial_audicao1.htm


2.3.1- Agente de exposição de risco ocupacional físico 

 

2.3.1.1- Ruído 

 

Dentre todos os agentes que podem desencadear e agravar a perda auditiva, o 

ruído é o mais prevalente (BRASIL, 1998; ANDRADE et al., 1998; ALMEIDA et al., 

2000; NELSON et al., 2006; LOPES et al., 2009; PRESSADO et al., 2011). 

O ruído é conhecido como o maior responsável pelos danos auditivos 

(ANDRADE et al., 1998; NELSON et al., 2005), desempenhado ação sobre todo o 

organismo de várias formas, principalmente na orelha (ANDRADE et al., 1998). Porém, 

o uso adequado do protetor auditivo fará a manutenção e a preservação da audição aos 

efeitos do ruído (FERNANDES et al., 2012). 

Normalmente, a PAO é associada a uma patologia ocasionada pelo agente de 

exposição de risco físico ruído. Mas, o ruído não é o único responsável pelo dano 

auditivo ocasionado no ambiente de trabalho, não sendo possível desprezar o perigo de 

outros agentes presentes no meio laboral, como vibração, radiação e produtos químicos, 

que podem ser tão ou mais destrutivos à saúde do indivíduo (RÉGIS et al., 2014). 

 

 

 2.3.1.2 - Vibração 

 

Esse agente, além de ser considerado perigoso para a saúde, também é 

compreendido como impactante para o meio ambiente, sendo perceptível em áreas 

adjacentes às suas consequências, como tremores, rachaduras de solo e construções 

(SILVA et al., 2017). 

A vibração está frequentemente associada a muitas atividades de trabalho, 

principalmente na função do hidrojatista
1
 (SILVA et al., 2009). A percepção da vibração 

é sutil, podendo passar despercebida pelo indivíduo exposto (FERNANDES et al., 

2002). 

O estudo desenvolvido por Fernandes e colaboradores (2002) apontou que os 

problemas de saúde dos trabalhadores desprotegidos da vibração foram: cefaléia, 

                                                                 
1
 Profissão ligada à higienização, que usa como utensílio o hidrojateamento. 



tontura, problemas de coluna, alterações no sono, hipertensão, ansiedade, desatenção, 

“formigamento”, problemas de visão e perda auditiva. Observou-se também que os 

audiogramas alterados foram mais frequentes no grupo exposto à vibração e ao ruído do 

que ao ruído isoladamente, o que fomenta a atenção à exposição aos múltiplos fatores 

de risco (FERNANDES et al., 2002). 

Constata-se que a vibração também é um agente de exposição de risco 

ocupacional que precisa ser mais estudada, devido à sua complexidade e a dificuldade 

da sua identificação (FERNANDES et al., 2002). 

 

 

2.3.1.3 - Calor 

 

O calor pode ser originado por um maquinário utilizado na atividade de trabalho 

e/ou no ambiente em que o trabalhador esteja executando a sua função. Nesse caso, há 

risco de uma sobrecarga térmica que pode ser também gerada ou potencializada pela 

quantidade de energia que o organismo dissipa para atingir o equilíbrio térmico 

(metabólico). Essas atividades em desequilíbrio podem acarretar desidratação, 

insolação, câimbras e outros danos à saúde, inclusive alteração temporária do limiar 

auditivo (GOSLING et al., 2008). 

Esse agente pode acometer os indivíduos expostos ao sofrimento psíquico, 

fadiga, desidratação, adoecimento e descumprimento das normas de segurança devido 

ao estresse (NUNES et al., 2012). 

O calor acomete a saúde dos trabalhadores principalmente quando expostos ao ar 

livre no turno diurno. Isso causa prejuízo do equilíbrio hidroeletrolítico, e o indivíduo 

pode apresentar tonteiras, diminuição da consciência, câimbras e baixa acuidade 

auditiva (SILVA et al., 2017). 

 

 

2.3.1.4 - Pressões 

 

É importante ressaltar a importância desse agente de exposição de risco devido 

aos acidentes relacionados a ele. Um dos principais é o barotrauma, que é uma das 



consequências do aumento da pressão no corpo (LEMOS et al., 2009). O barotrauma é 

uma lesão física causada por uma alteração da pressão entre um espaço não ventilado 

dentro do corpo e o fluido circulante. Seu sintoma mais comum é a sensação 

incomodativa de ouvido tampado (BATTISTI et al., 2018). 

Essa lesão se dá devido ao alongamento dos tecidos. Isto é, na medida em que 

um espaço cheio de ar se expande ou se contrai, pode causar danos, impedindo a 

circulação sanguínea e interferindo na função do órgão. Os locais mais comuns de lesão 

são no órgão auditivo e nos pulmões (BATTISTI, 2018). 

 

 

2.3.1.5 - Radiações ionizantes e não ionizantes 

  

A principal diferença entre a radiação ionizante e não ionizante, e que essa 

última não possui energia suficiente para produzir ionização e, por isso, consegue retirar 

um elétron do átomo causando dano celular (CNEN, 2018). 

A radiação ionizante é constituída por ondas eletromagnéticas que ionizam os 

átomos e moléculas. Faz-se presente nos aparelhos de raios-X, que também é usado para 

radiografar e inspecionar a solda feita em embarcações navais (CNEN, 2018).  

A exposição às radiações pode causar danos aos indivíduos de forma diferentes 

devido às condições gerais de saúde. Assim, deve-se considerar a suscetibilidade 

individual na ocorrência desses danos (SOUSA et al., 2001).  

Esse tipo de agente, quando expõe o trabalhador a doses elevadas, destrói as 

proteínas contidas no corpo e podem causar danos à sua saúde, como câncer, problemas 

dos órgãos reprodutores, queimaduras na pele e perda de audição (ANTEBI et al., 

2016;CNEN, 2018; BRASIL, 2018). 

As radiações não ionizantes são de natureza eletromagnética e seus efeitos 

dependem principalmente da duração e intensidade da exposição; causam excitação 

elétrica dos átomos e moléculas, mas não os destroem. Podem ser ocasionadas, por 

exemplo, pela radiação solar, fornos metalúrgicos e siderúrgicos, micro-ondas 

industrial, metais quentes, solda elétrica e durante a fusão de metais (ASTETE et al., 

2011; BRASIL, 2018; FUNDACENTRO, 2018). Além disso, contribui para a 

sobrecarga térmica no trabalhador, podendo causar catarata, queimaduras na pele, 



câncer de pele, conjuntivite, hipertensão, alteração da glândula da tireóide, alteração do 

sistema nervoso central e perda auditiva (BRAND et al., 2011;BRASIL, 2018). 

 

 

2.3.2 - Agentes de exposição de risco ocupacional químico 

 

2.3.2.1- Fumos metálicos, poeiras, gases e vapores 

 

Considerados com a ação aerodispersóides, ou seja, que ficam suspensos no ar, 

esses agentes representa um risco de contaminação do ar ambiente e muitas vezes são 

poucos perceptíveis (DE AZEVEDO et al., 2007).  

Quanto aos agentes de exposição de risco químico, cumpre observar que os 

fumos metálicos estão associados à exposição ocupacional ao ferro, comum no meio 

industrial, e estão relacionados às profissões como esmerilhador e soldador, que 

manipulam o esmeril e a solda. Estão presentes nas indústrias de mineração, metalurgia 

e siderurgia, devido ao processo de desgaste e polimento de peças metálicas, como na 

função de esmerilhador, potencializando os danos à saúde do trabalhador exposto 

(CAPITANI et al., 2006). 

Os fumos metálicos constituem um subproduto da solda. São partículas sólidas e 

muito finas que se formam no processo da solda, e os principais tipos de metais 

encontrados nesse tipo de material são cobre, níquel e manganês, que podem ser 

inalados pelo trabalhador que não portar o EPI (MATHEUS et al., 2009). 

Já poeiras, gases e vapores são considerados tóxicos, e a sua classe toxicológica 

é diferenciada, afetando pulmões, rins, coração e o sistema nervoso central, e podendo 

danificar, inclusive, a cóclea (MATHEUS et al., 2009). 

Os metalúrgicos são a classe de trabalhadores mais expostos a esses agentes de 

risco. Para que não haja contaminação, é necessário o uso correto de EPI; para 

monitorar a eficácia destes equipamentos, são realizados exames de sangue para 

observar os biomarcadores (MATHEUS et al., 2009; VALLE et al., 2017). 

Além de tóxicos, são também classificados como irritantes anestésicos e 

asfixiantes. Podem causar inflamação, irritação, avermelhamento, desidratação, inchaço 



e também lesão no sistema nervoso central, respiratório e auditivo (DE AZEVEDO et 

al., 2007). 

 

 

2.3.2.2 - Solvente 

 

Esse agente pode acometer a audição devido à sua ação tóxica no organismo. Há 

relato de evidências ototóxicas dos solventes, principalmente no ambiente industrial 

(ZUCKI et al., 2017). 

A exposição aos múltiplos solventes também é reconhecida como um fator de 

exposição de risco comum nos espaços laborais, onde a toxidade do sistema nervoso 

central e periférico pode apresentar sinais e sintomas como: cefaléia, náusea, 

irritabilidade, tonteira, perda auditiva e outros (MORATA, 2002). 

A oto e a neuro- toxidade ocasionada pelos solventes podem afetar o sistema 

auditivo de diversa maneiras, como o rebaixamento da acuidade auditiva, dificuldades 

de localizar a fonte sonora e inteligibilidade da fala, principalmente nos indivíduos com 

idade avançada ou com outras patologias auditivas associadas (MCPHERSONY et al., 

2013).  

Os trabalhadores expostos a solventes queixam-se de ter a audição piorada nas 

suas atividades de vida diária. No entanto, apresentaram, segundo os testes auditivos, 

piora nas médias das frequências em 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 4.000Hz 

(MCPHERSONY et al., 2013).  

 

 

2.3.2.3 - Óleos e graxas 

 

Os óleos e graxas são agentes de exposição de risco nocivos à saúde. 

Normalmente contém um conjunto de substâncias que são retiradas de um tipo de 

solvente (STETTINER et al., 1977; TESSARO, et al., 2016). 

São substâncias que podem ser de origem mineral ou vegetal e contém 

principalmente hidrocarbonetos, que são muito utilizados em indústrias (TESSARO et 

al., 2016). 



Estão presentes em vários ambientes laborais para lubrificar peças e ferramentas, 

nos processos de fabricação de peças e no interior de tanques das plataformas de 

petróleo que, para realizarem a sua manutenção, é preciso ser removido para receber 

tratamento de solda e pintura (STETTINER et al., 1977; TESSARO et al., 2016).  

Seu meio de contaminação pode ser pelo contato cutâneo e pela inalação, e as 

sintomatologias mais comuns são náusea, cianose, fraqueza e tonteira (JESUS, 2011). 

 

 

2.3.2.4 - Partículas metálicas 

 

As partículas metálicas, normalmente, são definidas como oriundas de elementos 

sólidos que foram reduzidos a partículas finas e pequenas através do lixamento ou corte 

(MOREIRA et al., 2014; FUNDACENTRO; 2018). São muito pequenas possibilitando 

a inalação e são consideradas pesadas para serem expelidas do interior do pulmão 

(PINHO et al., 2013; MOREIRA, et al., 2014). 

Quando o trabalhador é exposto sem proteção por período prolongado a 

partículas metálicas, pode ocorrer inalação, causando inflamação das vias respiratórias e 

prejudicando a saúde (BAGATIN et al., 2006), o que pode contribuir para o surgimento 

e o agravamento de doenças respiratórias, do sistema nervoso central e dos órgãos 

auditivos (PINHO et al., 2013; GAZOLLA et al., 2015). As manifestações clínicas são 

tosse secretiva, dispneia, perda de peso, cansaço e até perda auditiva (GIODA et al., 

2003; BAGATIN et al., 2006; PINHO et al., 2013). 

 

 

2.3.3 - Agentes de exposição de risco ocupacional biológicos 

 

Os principais agentes biológicos são vírus, bactérias, protozoários, parasitas e 

fungos. Esses agentes afetam principalmente os profissionais de saúde. Porém, podem 

acometer também profissionais de outras áreas (CRUZ et al., 2018). 



Podem atingir os trabalhadores através de contaminação cruzada (pessoa 

contamina outra pessoa), quando as normas gerais de higiene não são praticadas - como 

a lavagem das mãos após o uso de sanitários. (CLEMENTE et al., 2018). 

A prática da biossegurança promove a garantia da autoproteção, dos colegas de 

trabalho e do ambiente, sendo uma condição indispensável para a segurança dos 

trabalhadores em qualquer área de atuação (CLEMENTE et al., 2018; LIMA et al., 

2018). 

O cuidado da boa saúde em geral favorece a saúde dos indivíduos presentes no 

local de trabalho e diminui os riscos de contaminação de patologias como gripe, 

conjuntivite e sarna (LIMA, et al., 2018; CLEMENTE et al., 2018). 

 

 

2.3.4 - Agente de exposição de risco ocupacional psicossocial 

 

A relação entre o ambiente, o aspecto psicossocial e a saúde do trabalhador da 

indústria naval é pouco conhecida (VIDAL et al., 2017).O estresse e o mau convívio  

podem desencadear problemas na saúde e na qualidade de vida do trabalhador,a 

exemplo de insônia, ansiedade e depressão (PUCCI et al., 2017). 

Os trabalhadores permanecem boa parte do tempo diário no ambiente laboral, 

por isso é importante que a empresa assegure as condições que promovam a qualidade 

de vida e o bem estar dos trabalhadores (PUCCI et al., 2017). Há relatos que os 

indivíduos que trabalham no setor industrial apresentam rebaixamento do limiar 

auditivo e manifestam transtornos emocionais e sociais, como dificuldades para falar e 

ouvir, isolamento social e constrangimento (SANTOS et al., 2017).  

As relações de trabalho e as relações interpessoais são princípios vinculados à 

qualidade de vida, que constituem uma rede de interações que atuam no bem estar, no 

incentivo ao trabalho e na produtividade. Tais fatores também são importantes para as 

ações de prevenção de acidentes ocupacionais (DYNIEWICZ et al., 2009). 

 

 



2.3.5 - Estressores organizacionais 

 

Os estressores organizacionais estão presentes no ambiente de trabalho e vão 

desde as atualizações tecnológicas que interferem no sistema industrial, até os acordos 

coletivos sindicais (STENGER et al., 2014). Podemos citar como sendo os mais 

comuns: realização de horas extra, demanda de produção sazonal, ineficiência 

organizacional, férias coletivas, prazos curtos para cumprir metas com qualidade e má 

distribuição de tarefas (STENGER et al., 2014; SANTOS et al., 2017). 

As atribuições laborais excessivas, penosas e múltiplas podem gerar no 

trabalhador ansiedade, desgaste pessoal, desmotivação, desatenção, além de deixá-los 

vulneráveis aos riscos de exposição ocupacional existentes, aumentando a possibilidade 

de acidentes (FRIED et al., 2016; METZLER et al., 2017). 

As empresas multinacionais muitas vezes elegem uma sistemática de trabalho 

oriunda do país de origem, gerenciando a empresa e os trabalhadores de modo a 

desprezar as leis trabalhistas e a cultura local (STENGER et al., 2014). 

A organização, reestruturação e a reorganização permanente são estratégias que 

podem colaborar para minimizar os estressores organizacionais, dando condições de 

melhoria no local de trabalho e qualidade de vida aos trabalhadores (STENGER et al., 

2014). Em alguns ambientes corporativos observa-se uma tendência de melhorias nas 

condições de trabalho, mas com redução do amparo à saúde (STENGER et al., 2014).  

Há em algumas empresas o estímulo da terapia comportamental motivacional, 

que tem o objetivo de promover a intervenção na saúde ocupacional adotando 

estratégias para o gerenciamento dos conflitos existentes no trabalho (OGBUANYA et 

al., 2017). 

 

 

2.3.6 - A associação dos múltiplos agentes de exposição de riscos ocupacionais 

 

Os trabalhadores expostos a vários tipos de agente de risco possuem maior 

possibilidade de dano auditivo do que aos trabalhadores expostos a um único tipo de 

agente. É importante que o Programa de Conservação Auditiva (PCA) considere os 



múltiplos fatores de exposição de  risco existentes no espaço laboral para promover a 

prevenção da audição (GUIDA et al., 2010).  

O gerenciamento dos agentes de exposição de risco ocupacional gera inquietude 

a comunidade acadêmica tanto à variedade das composições químicas que tem efeito 

tóxico ao sistema auditivo, assim como, a quantidade e tempo de exposição (ALVERNE 

et al., 2016). 

Alguns estudos não ressaltam a atuação desses agentes e o que eles podem 

provocar no organismo, assim como seus diversos efeitos à saúde (SILVA et al., 2009). 

Por isso, é importante o reconhecimento dos diversos tipos de agentes de exposição de 

risco ocupacional que podem originar e/ou piorar a perda auditiva, além de outros sinais 

e sintomas (GUIDA et al.,2010). 

Cumpre ainda ressaltar que a exposição combinada de dois agentes de exposição 

de risco ou mais pode ser mais prejudicial à saúde, uma vez que é capaz ter um efeito 

sinergético (SOUZA et al., 2001;GUIDA et al., 2010; FERNANDES, et al., 2012). 

É importante considerar que há mudanças permanentes no processo de trabalho e 

na vida dos trabalhadores, estabelecendo maior complexidade na atividade laboral e 

consequente alteração no nível de exposição aos riscos devido às mudanças da 

sistematização da rotina (MACHADO et al., 1997).  

 

 

2.3.7 - Suscetibilidade e condições individuais nas causas da perda auditiva 

ocupacional e a interação dos fatores otoagressores 

 

Estar exposto a um tipo de agente de exposição de risco pode determinar um 

efeito adverso ao esperado; reconhecer a existência do risco é também o 

reconhecimento da possibilidade de acidentes.  Contudo, não é possível prever a 

proporção do dano à saúde, visto que devemos considerar as particularidades 

individuais (MACHADO et al., 1995). 

Para uma avaliação das consequências que podem ser de natureza social, 

econômica e emocional, é necessária uma análise individual e populacional sobre os 

seguintes fatores: idade da ocorrência causa tipo e o momento da vida profissional 

(FRANCELIN et al., 2010). 



As estatísticas indicam que a PAO é mais prevalente no sexo masculino, talvez 

pelo tipo de atividade exercida, na faixa etária de 40 a 49 anos e em indivíduos com 

baixa escolaridade. Também se verifica maior comprometimento auditivo do grau leve a 

profundo, uni ou bilateral, ocorrendo diferentes impactos na vida dos indivíduos 

(FRANCELIN et al., 2010). 

Dessa forma, é preciso expandir os estudos na área da saúde do trabalhador, 

levando em conta a importância dos outros tipos de agentes de exposição de risco 

ocupacional otoagressores e as condições individuais na causa do dano auditivo, de 

maneira a reduzir ou excluir estes riscos existentes no meio laboral (RÉGIS et al., 

2014). 

É comum associar uma patologia a um tipo de ação, desconsiderando a 

nocividade de outros fatores danosos à audição. A exposição a múltiplos fatores 

otoagressores, muitas vezes combinados com os diversos tipos de agentes de exposição 

de risco ocupacional, podem interagir entre si e danificar o órgão auditivo (SAKAE et 

al., 2006; METIDIERI et al., 2013; REGIS et al., 2014). 

 Os fatores otoagressores,  os agentes de exposição de risco  ocupacional,  alguns 

medicamentos e a susceptibilidade individual podem colaborar para o dano auditivo 

(SAKAE et al., 2006; METIDIERI et al., 2013; REGIS, et al., 2014). 

Além disso, as condições individuais, por vezes negligenciadas – como, por 

exemplo, doenças metabólicas e o uso de medicações ototóxica –, também podem 

potencializar os agentes de exposição de risco presentes no ambiente de trabalho 

(REGIS et al., 2014).  

As doenças de origem ocupacional são complexas devido à multiplicidade de 

agentes e de elementos individuais que, quando juntos, podem fragilizar a cóclea 

(AYÉLO et al., 2012). 

Os estressores organizacionais encontrados nos locais de trabalho – tais como 

turnos, ritmo e ergonomia – podem alterar o funcionamento de todo o organismo, 

inclusive o sono, potencializando a sensibilidade dos agentes de exposição de risco 

ocupacionais e, consequentemente, aumentando a possibilidade de acidentes de 

trabalho. Combinados, esses estressores podem ter uma série de efeitos sobre a saúde e 

o bem-estar dos trabalhadores (FERNANDES et al., 2002). 



 Quando há conhecimento do tempo de exposição e a suscetibilidade individual,  é 

possível alocar os indivíduos de maior vulnerabilidade, ou que já foram expostos por 

mais tempo, em funções de menor risco ou em funções com menor tempo de exposição 

(AUGUSTO et al., 1998).  

Dessa forma, o indivíduo é poupado e terá melhor rendimento em sua ocupação, 

proporcionando um ambiente de trabalho com mais entendimento sanitário e ecológico 

para os trabalhadores e empregadores frente ao problema de exposição aos riscos 

ocupacionais existentes no meio laboral (AUGUSTO et al., 1998). 

 

 

2.4 - AS PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS DOS AGENTES DE EXPOSIÇÃO 

DE RISCO OCUPACIONAL E A FRAGILIDADE COCLEAR 

 

Os agentes de exposição de risco ocupacional são capazes de causar lesões 

importantes na audição, afetando desde a membrana timpânica até o sistema nervoso 

central, causando a Perda Auditiva Ocupacional (PAO) (ARAÚJO, 2002). 

 A cóclea (Figura 1) é o principal órgão alterado na PAO, devido ao fato das 

células ciliadas externas
2
 serem sensíveis aos agentes ototoxicos. Esse fenômeno é 

chamado de exaustão metabólica e consiste em reduções enzimáticas e energéticas, com 

diminuição do oxigênio e de nutrientes e, por fim, evoluindo para a morte celular 

(ARAÚJO, 2002). 

 A área danificada é substituída por cicatriz. Como resultado final desse processo, 

ocorre um déficit efetivo da capacidade auditiva, onde as sintomatologias mais comuns 

são a redução da audição e o zumbido (ALMEIDA, 2000). 

O zumbido é um dos sintomas relatado pelos portadores de PAO, sendo uma 

sintomatologia que pode proporcionar um alerta nos eventos de perda auditiva 

(FERNANDES et al., 2012). Portanto, o zumbido é considerado uma consequência 

dessa perda (SILVA et al., 2017). Além disso, secundariamente, causa incômodo, dor de 

cabeça, insônia e perturbação mental (ARAÚJO, 2002). No mais, quanto maior o grau 

da perda auditiva, maior será o episódio e a intensidade do zumbido (SILVA et al., 

2017). 

                                                                 
2
 Células sensoriais da cóclea 



Além de ser irreversível e progressiva, a PAO é uma patologia silenciosa, bilateral 

e simétrica. O paciente apresenta frequentemente os seguintes sinais e sintomas: 

zumbido, dificuldade de compreensão da fala, diminuição da audição, sensação de 

plenitude auricular
3
, produção de secreção no conduto auditivo, tonturas, irritabilidade a 

sons intensos etc. Os danos extras auditivos são alterações físicas, cardiovasculares, no 

sistema nervoso autônomo
4
, metabólicas e psíquicas (ARAÚJO, 2002). 

 

 

2.5 - LEGISLAÇÃO 

 

 A Política Nacional da Saúde do Trabalhador tem o propósito de garantir o direito 

a um ambiente profissional saudável, reduzir acidentes e doenças relacionadas ao 

trabalho através de ações de promoção, reabilitação e de vigilância na saúde. As suas 

diretrizes são de atenção integral à saúde com articulação intra e inter-setorial, 

populacional, e de incentivos aos estudos e à capacitação de recursos humanos, que 

segue com o propósito de revigorar a vigilância em saúde do trabalhador (BRASIL, 

2014). 

A perda auditiva é considerada um acidente de trabalho, e deve ser devidamente 

notificada aos órgãos competentes por meio da Comunicação de Acidente de Trabalho 

(CAT). No Brasil, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) publicou, em 08 de 

junho de 1978, as Normas Regulamentadoras (NR) relativas à segurança e à medicina 

do trabalho. São normas de ações obrigatórias para empresas privadas e públicas e para 

órgãos públicos de administração direta e indireta, bem como para órgãos dos poderes 

Legislativo e Judiciário que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis 

do Trabalho (CLT), de 01 de maio de 1943 (BRASIL, 1983). 

Na Portaria nº 5 de 17 de agosto de 1992, está incluído o Programa de Prevenção 

de Riscos Ambientais (PPRA), obrigatório para todos os empregadores e todas as 

instituições que admitem indivíduos como empregados, visando à preservação da saúde 

e da integridade através da antecipação, do reconhecimento, da avaliação e do controle 

da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de 
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trabalho. Entende-se nessa norma por riscos ambientais, os agentes de exposição de 

risco físicos, químicos e biológicos existentes nos ambientes de trabalho que, em função 

da sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de exposição, são capazes de 

causar danos à saúde do trabalhador (BRASIL, 1994). 

O Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), exposto na NR 

7, é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas de empresas no campo da 

saúde do trabalhador. Ele estabelece a exploração das questões pertinentes ao indivíduo 

e à coletividade de trabalhadores, privilegiando o instrumental clínico-epidemiológico 

na abordagem da relação entre saúde e trabalho. Esse programa tem como objetivo a 

prevenção, o rastreamento e o diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao 

trabalho – inclusive os de natureza sub-clínica
5
 –, além da constatação da existência de 

casos de doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde. Embora o PCMSO deva 

ter articulação com todas as NRs, a sua articulação básica deve ser com o PPRA 

previsto na NR 9 (BRASIL, 1994).   

O MTE, com a publicação da NR 7, Portaria nº 19, de 9 de abril de 1998, 

estabelece preceitos e procedimentos mínimos para avaliar e acompanhar a saúde 

auditiva do trabalhador através da realização de exames audiológicos de referência e 

sequenciais (BRASIL, 1998). Os limites decibélicos
6
 para ruídos ocupacionais, assim 

como o tempo de exposição, foram estabelecidos na NR 15 do MTE; por exemplo: 85 

decibéis (dB) para exposição de até 8 horas diária, 95 dB para até 2 horas de exposição 

diária e 115 dB para exposição diária de até 7 minutos. Esses limites não devem ser 

excedidos, mesmo com o uso de proteção, podendo, em caso contrário, expor o 

trabalhador a um perigo grave e eminente (BRASIL, 1978). 

De acordo com a legislação em vigor, devem ser submetidos aos exames de 

audiometria, de referência e sequenciais, todos os trabalhadores que exercem ou 

exercerão suas atividades laborais em ambientes com níveis de pressão sonora 

excedente dos limites de tolerância estabelecidos nos anexos 1 e 2 da NR15, e da 

Portaria nº 3.214 do MTE,  independente do uso de protetor auditivo (BRASIL, 1978). 

O exame de audiometria é realizado na ocasião de admissão do candidato ao 

trabalho, no 6º mês após a mesma, anualmente e na ocasião da sua demissão. No 

entanto, o intervalo entre os exames de audiometria poderá ser reduzido a critério do 
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médico coordenador do PCMSO, por notificação do médico agente de inspeção do 

trabalho ou mediante negociação coletiva de trabalho (BRASIL, 1998). 

As alterações audiométricas identificadas no exame de audiometria podem influir 

diretamente na atividade profissional do trabalhador. Por isso, é essencial ao 

profissional de saúde reconhecer previamente as características iniciais da lesão 

auditiva, seguindo os parâmetros da legislação em vigor (MARQUES et al., 2006). 

Os acidentes e as doenças ocupacionais inibem a possibilidade do indivíduo 

executar suas habilidades profissionais. Para a concessão de benefícios previdenciários, 

é preciso a confirmação da incapacidade para a atividade laboriosa e a relação com o 

nexo causal com a tarefa empregada pelo trabalhador. Contudo, quando o acidente é no 

local de trabalho ou típico, é mais simples justificar o benefício; quando atípico, há mais 

dificuldades para se atestar a lesão por acidente de trabalho (LOPES et al., 2017).O caso 

da perda auditiva condutiva pode ser, por exemplo,causada por alergia a produtos 

químicos e, também, ao tipo de material do protetor auditivo, não sendo considerada um 

acidente ocupacional por não acometer as altas frequências características de PAO. 

 

 

 2.6 - PREVENÇÃO 

 

O exame médico ocupacional e a realização dos exames complementares, 

como a audiometria, são práticas para detectar doenças. É um fator facilitador para a 

intervenção precoce das patologias, minimizando o número de afastamento do trabalho, 

a morbidade e a mortalidade, contribuindo para a oferta da boa saúde (LOKHANDE, 

2014). 

Considerando que o risco da perda auditiva está presente no ambiente 

ocupacional, condutas de prevenção devem se tornar prioritárias (PRESADO et al., 

2011). Embora com possibilidades de prevenção, a PAO traz consequências que 

prejudicam a qualidade de vida e comprometem a comunicação nas relações sociais e 

no ambiente de trabalho. Isso ressalta o valor das ações preventivas coletivas e 

individuais que possam proporcionar a conservação da audição e da saúde em geral 

(LOPES et al., 2009). 



 Os limites de exposição estipulados na legislação, assim como os programas de 

prevenção e de controle de risco, devem ser conduzidos com rigor e supervisionados 

pela empresa contratante. Para que essa ação aconteça, é necessário que a análise do 

processo produtivo localize os casos de risco auditivo, o tipo de agente de exposição de 

risco ocupacional, as características da função e o turno de maior ritmo de produção 

(PRESADO et al., 2011). 

Habitualmente, o monitoramento do risco ambiental é realizado usando as 

informações de cada componente de maneira isolada e descontextualizada, sem 

considerar que esses itens podem interagir de forma a aumentar ainda mais o dano à 

saúde (AUGUSTO et al., 1998). 

Por essa razão, o programa de conservação auditiva (PCA) tem como princípios 

básicos a fiscalização, a promoção da saúde auditiva e a prevenção das perdas auditivas. 

Além disso, deve promover a utilização correta dos EPI, alertando para a importância da 

execução periódica dos exames de audiometria e tendo, por intenção, prevenir, detectar 

precocemente e manter sob controle a progressão da PAO (PRESADO et al., 2011). 

Destaca-se que o oferecimento de Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) 

também são ações prioritárias para a prevenção dos riscos ambientais que podem 

proporcionar melhorias como, por exemplo, o enclausuramento de máquinas, troca de 

máquinas antigas por mais modernas, frequente realização de ajustes e manutenção de 

equipamentos para a redução da intensidade do ruído produzido (PRESADO et al., 

2011). 

Tanto formular cronograma flexível para cumprir prazos e contratos, quanto 

realizar treinamentos eficientes para atividades de trabalho e uso de EPI e EPC, são 

ações que também diminuem a vulnerabilidade dos acidentes ocupacionais e, 

consequentemente, inibem os danos para a saúde do trabalhador (DYNIEWICZ et al., 

2009). 

Na prática, o PCA, que é uma medida de vigilância dos fatores de exposição de 

riscos, deve considerar os atos de prevenção da PAO, dando congruência à efetividade 

no cumprimento da oferta à saúde e na atenuação dos fatores de riscos existentes no 

meio laboral (MOSISTES et al., 2016). 

Outro grande desafio na prevenção de acidentes de trabalho que incluem a perda 

auditiva é a conscientização do trabalhador. Como estratégias, há o oferecimento de 



cursos que englobam tanto a importância do uso, quanto do uso correto de 

equipamentos de proteção. O nível de escolaridade também é considerado um fator 

importante para o sucesso das ações educativas, preventivas e relativas ao uso de EPI, 

associando-se inversamente ao risco da perda auditiva (REDDY et al., 2012; MOREIRA 

et al., 2014; FONTOURA et al., 2014). 

A promoção da educação em saúde, prevenção e tratamento de patologias 

auditivas, é uma estratégia essencial para o processo da promoção do auto cuidado e da 

conscientização individual e coletiva do trabalhador. O conhecimento é um fator que dá 

possibilidade para preservar a saúde auditiva, prevenindo-a da PAO (FONTOURA et 

al., 2014; RAMOS et al., 2017). 

De fato, a efetivação da compreensão, pela classe trabalhadora, de como cuidar da 

saúde é importante, pois evidencia os problemas incidentes e prevalentes resultantes dos 

agentes de exposição de risco ocupacionais (LOKHANDE, 2014). 

No ano de 2012, um estudo em um estaleiro na Grécia apresentou baixo índice 

de doenças ocupacionais (aproximadamente 2,5%) e cerca de 5 ou 8 dias de 

afastamento por trabalhador ao ano. Esse fato é parcialmente atribuído aos índices de 

remuneração e a baixa taxa de desemprego. Todos os funcionários foram incluídos no 

estudo, inclusive trabalhadores considerados com elevados riscos de acidentes 

ocupacionais, a exemplo de montadores e instaladores de tubos, soldadores, 

motoristas, operadores de guindastes, carpinteiros, eletricistas, pintores, 

trabalhadores de produção e suporte administrativo, contadores, designers, 

secretários, operadores de telefonia, especialistas em informática, gerentes, 

engenheiros etc (ALEXOPOULOS et al., 2012). 

Efetivamente, através de estudos dos efeitos associados aos diversos tipos de 

agentes, certamente compreenderíamos bem mais as consequências do agravo à saúde, 

inclusive se os agentes são adicionais, sinergéticos, difusores ou incompatíveis. Essa 

conclusão para os profissionais da saúde e segurança do trabalhador poderia 

proporcionar melhores ações de proteção (YUNG et al., 2017). 

Os elementos nomeados como agentes de exposição de risco ocupacionais devem 

ser coletados e analisados de maneira rotineira, compondo um sistema de vigilância 

epidemiológica que faça jus à sua importância para a saúde coletiva. Também é 

necessário que ocorra uma divulgação dos resultados desses monitoramentos para que 



os próprios funcionários expostos tenham conhecimento e se conscientizem dos riscos a 

que estão expostos diariamente (AUGUSTO et al., 1998). 

 

 

3 - JUSTIFICATIVA 

 

A indústria de construção e reparação naval é importante para o cenário 

econômico brasileiro e mundial. As atividades executadas na construção naval incluem 

ancoragem, secagem, lançamento, fabricação, reparação, manuseio de matérias-primas, 

dimensionamento de superfície, manutenção e reparação elétrica, soldagem, 

galvanoplastia, carga, descarga e pintura. Vale ressaltar que, além dessas atividades 

serem reflexos dos agentes de exposição de risco ocupacionais, muitos destes ofícios 

são realizados em espaços confinados
7
. Além disso, feridas, amputações, mortes, 

choques elétricos, inalação de produtos químicos, incêndios, explosões por soldagem, 

perdas auditivas e intoxicações são problemas poucos relatados diante da ameaça à 

saúde do trabalhador (LOKHANDE, 2014).  

Apesar da escassez de estudos brasileiros, estabeleceu-se na literatura uma relação 

entre ruído e perda auditiva (SANTOS et al., 2005). Porém, pouco se sabe sobre a 

exposição a substâncias tóxicas no espaço laboral dentro das indústrias. Essa ausência 

de evidências, que associam ambos os fatores de risco – isto é, o ruído e a exposição a 

substâncias tóxicas – com a perda auditiva ocupacional, é o que motiva a realização do 

presente estudo, em especial, no contexto da construção naval, em que muitos 

trabalhadores estão expostos a esses fatores. 

Ao postular que a perda auditiva é uma patologia de grande repercussão na vida 

dos trabalhadores, é importante que se explorem outros agentes que a ocasionem e/ou 

que a agravem. Entre esses agentes estão, por exemplo, os produtos químicos (GUIDA 

et al., 2010). 

As notificações nos sistemas de registros dos acidentes de trabalho existentes 

fornecem informações insuficientes para a obtenção de dados acurados. Então, são 

necessários tanto os estudos interdisciplinares específicos, como as práticas de 
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vigilância, com busca ativa de casos, implementação de serviços de referência, análises 

epidemiológicas e de alternativas tecnológicas, bem como, o dimensionamento das 

repercussões sociais dos acidentes ocupacionais (MACHADO et al., 1995). 

Por fim, este estudo visa estimar essa prevalência da perda auditiva ocupacional 

em Angra dos Reis, e também investigar a relação da classe de exposição com essa 

perda, de forma a entender quais são os fatores de exposição que se destacam. 

 

 

4 - OBJETIVOS 

 

4.1- OBJETIVO GERAL 

 

 Estimar a prevalência das Perdas Auditivas Ocupacionais (PAO) nos 

trabalhadores e verificar sua associação com a classificação de agentes de exposição de 

risco ocupacional. 

 

4.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Estimar a prevalência das perdas auditivas ocupacionais em trabalhadores em uma 

clínica de medicina do trabalho, no município de Angra dos Reis - RJ, segundo a 

classificação dos agentes de exposição de risco ocupacional; 

 Analisar a possível relação das funções laborais exercidas em cada uma das 

classificações dos agentes de exposição de risco ocupacional e relacionar com a 

PAO. 

 

 

5 - MÉTODO 

 

Trata-se de um estudo transversal, documental, com coleta de dados retrospectiva, 

relativa ao ano de 2015, das empresas que realizaram audimetrias na clinica Audiomed 

Ocupacional Sociedade Simples LTDA. 



A categoria das empresas selecionadas se deu a partir do tipo de atividade 

exercida através da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) versão 

2.0. 

O CNAE esta inciso na Norma Regulamentadora 4 do Ministério do Trabalho e 

Emprego (MTE), que classifica o tipo de atividade econômica da empresa que varia de 

1 a 4, sendo 1 o menor risco, dando dimensionamento da exposição do risco 

ocupacional ao Serviço Especializado em Engenharia de Segurança em Medicina do 

Trabalho. 

Neste estudo, estão incluídos, indivíduos que exerceram suas atividades laborais 

nas construções das embarcações e nos reparos (navios, barcos, rebocadores, lanchas) e 

estruturas flutuantes (plataformas de petróleo) que dispõem de classificação de 

exposição dos agentes de risco ocupacional 3 de acordo com o CNAE (BRASIL, 2008).  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade 

Federal Fluminense (CAAE: 684635.6.0000.5243), sob o número do parecer de 

aprovação 2.114.685.  

 

 

5.1- POPULAÇÃO 

 

O estudo é composto por 8010 exames de indivíduos com 18 anos ou mais, de 

ambos os sexos que realizaram exames de audiometria em uma clínica de medicina do 

trabalho no Município de Angra dos Reis e que estavam expostos aos riscos do grau 3 

de acordo com o CNAE das empresas. 

 Além disso, precisaram ter realizado exames periódicos ou de demissão durante o 

ano de 2015. 
 

 

5.2 - COLETA DE DADOS 

 

Os dados foram colhidos do programa de computador Winaudio (Versão 8.0, com 

licença nº 554675867075), licenciado para a Audiomed Ocupacional Sociedade 



Simples, transferidos e analisados no pacote estatístico SPSS v21, não sendo possível a 

identificação do indivíduo para a garantia do sigilo. 

 

 

5.3 - PADRONIZAÇÃO DO EXAME REALIZADO 

 

Após o repouso auditivo de 14 horas, exigido por lei, a avaliação dos 

trabalhadores teve seu inicio com a inspeção visual do meato acústico externo
8
, através 

do otoscópio
9
, com o objetivo de verificar a presença de cerúmen

10
 ou de corpos 

estranhos, assim como de se observar o aspecto da membrana timpânica. 

Os exames de audiometria foram realizados em ambas as orelhas, em um 

consultório com tratamento acústico, em cabina audiométrica Vibrasom, audiômetro de 

dois canais Vibrasom AVS 500, com fone de ouvido da via aérea modelo TDH e com 

vibrador ósseo para a via óssea.  Os equipamentos foram devidamente calibrados, de 

acordo com a legislação em vigor. 

Cada funcionário foi orientado a responder, com o manuseio da pêrade resposta
11

, 

a todo estímulo sonoro percebido. 

 Após essa orientação, foi testada a audição do trabalhador que se posicionava 

sentado, dentro da cabina acústica, usando o fone na orelha (pavilhão auricular) modelo 

TDH para testar a via aérea e o vibrador ósseo na mastoide
12

 para testar a via óssea 

(cóclea) quando houvesse rebaixamento auditivo da via área, e com isto verificar o tipo 

do dano auditivo. 

 O exame de audiometria testou as frequências, da via aérea
13

, primeiramente de 

1.000HZ a 8.000 Hz, e, em seguida 250 Hz à 500Hz. Quando o limiar auditivo
14

 destas 

                                                                 
8
Passagem estreita que transmite o som coletado. 

9
Equipamento para observar o interior da orelha externa. 

10
 É uma secreção de cera proveniente das glândulas sebáceas que se encontram situadas no canal 

auditivo externo. 
11

 Equipamento utilizado pelo indivíduo para dar respostas aos estímulos sonoros emitidos pelo 

audiômetro no exame de audiometria. 
12

Proeminência situada atrás da orelha. 
13

 Por meio de fones com sons audíveis. 
14

 Nível mínimo para provocar o reconhecimento do som. 



frequências foi identificado maior do que 25 dB pela via aérea, foi feita a avaliação por 

via óssea
15

, das frequências 500Hz a 4.000Hz , para classificar o tipo de perda auditiva. 

As audiometrias foram classificadas de acordo com as orientações da Portaria n° 

19 incisa na NR7 do MTE, que relaciona cada tipo de resultado audiométrico em: 

 

 Audição normal = audiogramas abaixo de 25 dB em todas as frequências 

examinadas. 

 Sugestivo de perda auditiva ocupacional = audiogramas com alteração nas 

frequências de 3.000 e/ou 4.000 e/ou 6.000Hz, que apresentam limiares 

auditivos acima de 25 dB  tanto da via aérea quanto da via óssea, em uma 

ou em ambas as orelhas.  

 Não sugestivo de perda auditiva ocupacional = os audiogramas que não 

tem diretivos sugestivos de perda auditiva ocupacional. 

 

5.4 - CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Foram incluídos os indivíduos de ambos os sexos, com idade acima de 18 anos, 

que realizaram exame audiométrico em 2015. 

Foi selecionado apenas um tipo de exame anual para cada indivíduo, periódico ou 

demissional, não havendo duplicidade dos dados coletados, considerando a permanência 

de um ano ou mais na empresa. 

 

 

5.5 - CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Neste estudo foram excluídos os exames inconclusivos e os exames não 

sugestivos de perda auditiva ocupacional e indivíduos que apresentam alguma alteração 

anatômica como amputação auricular
16

, deformidades crânio-facial
17

, perfuração 

timpânica
18

. 

                                                                 
15

 Por meio de vibrador ósseo. 
16

 Perda da orelha externa ou pavilhão auricular. 
17

 Deformidade da face e da cabeça. 
18

 Orifício na membrana que protege a orelha média. 



Os itens excluídos podem ser mais bem observados no fluxograma (Figura 2) 

abaixo: 

 

 

 

 

Figura 2 – Fluxograma dos critérios de exclusão 

 

 

 

 

 

 

9227  Exames periódicos ou 
demissionais 

9.033 

8.021 Base de dados de trabalhadores 
(sem duplicidade) de acordo com os 

critérios de inclusão e exclusão 

8.010 Base de dados de trabalhadores (sem 
duplicidade) de acordo com os critérios de 

inclusão e exclusão e com a classificaçao de 
PAO (perda de 11 exames inconclusivos) 

Excluídos 11 exames 

inconclusivos 

Excluído 1.012 exames 

duplicados 

Excluídos 194 exames com 

resultados não sugestivos de 

perda auditiva ocupacional 



5.6 - VARIÁVEIS DE INTERESSE 

  

Foram selecionadas as seguintes variáveis de interesse: 

 

 Sexo: feminino e masculino, não considerando o gênero; 

 Idade: em anos; 

 Tempo na empresa até a data do exame: foi estimado a partir da diferença, 

em anos, entre a data da admissão e a data do último exame realizado 

periódico ou demissional; motivo da consulta: admissional, periódico e 

demissional; 

 Perda Auditiva Ocupacional (PAO): esta variável foi transformada, para 

unir os dados das perdas auditivas unilaterais e bilaterais, visto que, este 

estudo não tem o objetivo de selecionar as orelhas acometidas da PAO; 

 Funções agrupadas: através do agrupamento das profissões em comuns aos 

agentes de exposição ocupacional conforme o quadro 1 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro1: Descrição do agrupamento das funções e suas características laborais e a 

associação do tipo de agente de exposição de risco ocupacional. 

Funções grupadas 

de acordo com a 

classificação de 

exposição de risco 

ocupacional afins 

Classificação dos agentes de 

exposição ocupacional 
Característica das funções 

0 Risco físico: Ruído (eventual) 
Área administrativa, exposição 

indireta. 

1 Risco físico: Ruído 
Área de produção e/ou próxima à área, 

exposição direta e indireta. 

2 Risco físico: Ruído e psicossocial 
Área de produção e/ou próxima à área, 

exposição direta e indireta. 

3 

Risco físico: Ruído, radiação ionizante 

e não ionizante e risco químico: fumos 

metálicos 

Área de produção, exposição direta. 

4 
Risco físico: Ruído e risco químico: 

poeira de madeiras 
Área de produção, exposição direta. 

5 
Risco físico: Ruído e risco químico: 

óleos e graxas minerais 
Área de produção, exposição direta. 

6 
Risco físico: Ruído e risco químico: 

partículas metálicas 
Área de produção, exposição direta. 

7 
Risco físico: Ruído e risco químico: 

poeiras totais e poeiras de cimento 
Área de produção, exposição direta. 

8 
Risco físico: Ruído e risco químico: 

solvente 
Área de produção, exposição direta. 

9 
Risco físico: ruído (eventual) e risco 

biológico: vírus, bactérias e fungos 

Área de produção/ e ou próximo à 

área, exposição direta e indireta. 

 

A análise estatística dos dados foi realizada no SPSS 21. Para testar as 

associações entre duas variáveis qualitativas, foi usado o teste Qui-quadrado, e para 

testar diferença de médias, o teste t-Student. Foi utilizada regressão logística com 



variável resposta a perda auditiva ocupacional. Na análise de regressão logística foram 

utilizadas como variáveis explicativas do modelo: sexo e idade e a classe de exposição 

agrupada. O grupo de exposição que inclui os agentes biológicos, por ser muito 

pequeno, foi excluído. Por fim, a classificação de exposição ficou: eventual; ruído; e 

ruído e químicos. Também foi realizada a análise para indivíduos que estavam 

trabalhando na empresa há pelo menos um ano. Foi considerado um nível de 

significância de 5%. 

 

 

9 - RESULTADOS 

 

Este estudo contou com a avaliação de exames audiológicos ocupacionais. Do 

total de 8.010 exames, 6.529 (81,15%) foram de indivíduos que realizaram exames 

periódicos e os demais foram exames demissionais, classificados dentro do padrão de 

normalidade ou com perda auditiva ocupacional. 

Na Tabela 1 descreve a distribuição das prevalências da PAO de acordo com a 

classificação de exposição ocupacional dos trabalhadores, onde todos estão sujeitos ao 

grau de risco ocupacional 3, da industrial naval da região de Angra dos Reis, RJ. 

A prevalência estimada nesta amostra foi de 40% de PAO. O grupo exposto 

somente ao risco físico ruído tem 39,3% da sua população com PAO, não diferindo da 

prevalência geral. A maior prevalência de acometimento à PAO foi dos expostos ao 

ruído e químico partículas metálicas, tendo como a função principal o jatista, com 

prevalência de PAO de 63,6%. Além disso, o grupo relativo à função de pedreiro 

exposto aos riscos ocupacional físico ruído e risco químico poeiras totais e poeiras de 

cimento, apresenta 63,2% de PAO, e por fim, o grupo com prevalência de 57,1%, 

exposto ao risco físico ruído e ao risco químico poeira de madeira, referente à função de 

carpinteiros, tem porcentagem próxima ao grupo com maior prevalência de PAO 

(Tabela 1). Considerando os indivíduos com tempo na empresa, de pelo menos, um ano 

não apresentou grandes variações, e a prevalência geral de PAO subiu para 42,8%. 

 

 

 



 

Tabela 1: Distribuição das prevalências de PAO de acordo com a classificação de 

exposição. Trabalhadores expostos ao grau de risco 3, Angra dos Reis (RJ). 2015. 

    
Amostra completa  

(n=8010) 

Amostra com tempo 

entre admissão e exame 

de um ano ou mais 

(n=6529) 

Classe de Risco   Normal PAO Total Normal PAO Total 

Eventual 
n 630 303 933 502 280 782 

% 67,52% 32,48% 100% 64,19% 35,81% 100% 

Físico: ruído 
n 2238 1452 3690 1669 1244 2913 

% 60,65% 39,35% 100% 57,29% 42,71% 100% 

Físico: ruído e risco 

psicossociais 

n 15 9 24 13 9 22 

% 62,50% 37,50% 100% 59,09% 40,91% 100% 

Físico: ruído, radiações não 

ionizantes e risco químico: 

fumos metálicos 

n 1542 1052 2594 1216 920 2136 

% 59,44% 40,56% 100% 56,93% 43,07% 100% 

Físico: ruído e risco químico: 

poeiras de madeira 

n 12 16 28 12 14 26 

% 42,86% 57,14% 100% 46,15% 53,85% 100% 

Físico: ruído e risco químico: 

óleos e graxas minerais 

n 144 148 292 123 130 253 

% 49,32% 50,68% 100% 48,62% 51,38% 100% 

Físico: ruído e risco químico: 

partículas metálicas 

n 16 28 44 11 23 34 

% 36,36% 63,64% 100% 32,35% 67,65% 100% 

Físico: ruído e risco químico: 

poeiras totais e poeiras de 

cimento 

n 7 12 19 7 12 19 

% 36,84% 63,16% 100% 36,84% 63,16% 100% 

Físico: ruído e risco químico: 

solventes 

n 193 174 367 171 158 329 

% 52,59% 47,41% 100% 51,98% 48,02% 100% 

Físico: ruído e risco 

biológico: vírus, bactérias e 

fungos 

n 13 6 19 10 5 15 

% 68,42% 31,58% 100% 66,67% 33,33% 100% 

Total 
n 4810 3200 8010 3734 2795 6529 

% 60,05% 39,95% 100% 57,19% 42,81% 100% 

 

Na Tabela 2 tem-se a comparação da idade nos grupos dos indivíduos com PAO 

e sem, relativo à população total e aos indivíduos com permanência de um ano ou mais 

na empresa. É possível observar a diferença nas amostras, os indivíduos acometidos são 

mais velhos, onde a população total do grupo com audição normal apresentou uma 

média de 32,9 anos (DP 8,97) e o grupo com PAO 46,2anos (DP 11, 32). A média da 

idade dos acometidos da doença é maior. 

  



 

Tabela 2: Comparação da idade entre os grupos com PAO e sem. Trabalhadores 

expostos ao grau de risco 3, Angra dos Reis (RJ). 2015. 

  Amostra completa* 
Amostra com tempo entre admissão e 

exame de um ano ou mais* 

  N Média 
Desvio-

padrão 

valor de 

p 
N Média 

Desvio-

padrão 

valor de 

p 

Normal 4810 32,90 8,97 
<0,001 

3734 34,34 8,84 
<0,001 

PAO 3200 46,18 11,32 2795 47,08 11,06 

Total 8010 38,20 11,91   6529 39,80 11,70   

 *teste t-Student 
       ** 5 indivíduos sem informação de tempo de função 

    
 

Na Tabela 3 observamos a distribuição das prevalências da PAO em relação ao 

sexo. Não houve diferença em relação ao sexo na amostra total, e tão pouco, na sub-

amostra de pelo menos um ano de empresa.  

 

 

 

Tabela 3: Distribuição das prevalências de PAO de acordo o sexo. Trabalhadores 

expostos ao grau de risco 3, Angra dos Reis (RJ). 2015. 

    Amostra completa (n=8010) 

Amostra com tempo entre 

admissão e exame de um ano 

ou mais 

Sexo   Normal PAO Total Normal PAO Total 

Feminino 
N 314 188 502 263 172 435 

% 62,55% 37,45% 100% 60,46% 39,54% 100% 

Masculino 
N 4496 3012 7508 3471 2623 6094 

% 59,88% 40,12% 100% 56,96% 43,04% 100% 

Total 
N 4810 3200 8010 3734 2795 6529 

% 60,05% 39,95% 100% 57,19% 42,81% 100% 

*Teste Qui-Quadrado, valor de p =0,238 

**Teste Qui-Quadrado, valor de p =0,154 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 4: Resultados do modelo de regressão logística para a variável perda auditiva 

ocupacional na amostra geral e na amostra com trabalhadores de pelo menos um ano na 

empresa. Angra dos Reis, RJ, 2015. 

  

Amostra     Amostra com tempo entre 

admissão e exame de um 

ano ou mais (n=6492)** 

  

(n=7967)* 
    

Razão de 

Chances IC 95%
1
 

valor 

de p 

Razão de 

Chances IC 95%
1
 

valor 

de p 

Exposição 

Eventual 
      

<0,001 
      

<0,001 

Ruído 1,70 1,40 2,05 <0,001 1,63 1,33 2,00 <0,001 

Ruído e 

químicos 

1,79 1,48 2,17 <0,001 1,65 1,35 2,03 <0,001 

Idade (anos) 1,13 1,12 1,13 <0,001 1,12 1,12 1,13 <0,001 

Sexo 

masculino 

1,39 1,11 1,74 0,004 1,36 1,07 1,72 0,011 

1
 Intervalo de 95% de Confiança para razão de chances 

 

No modelo da Tabela 4, tanto para amostra geral, quanto para amostra com 

trabalhadores na empresa há pelo menos um ano, nota-se um efeito significativo para as 

classes de exposição de risco quando comparadas à classe de exposição eventual. Para 

os trabalhadores há pelo menos um ano na empresa, temos que estar exposto ao ruído 

aumenta em 63% a chance de ter perda auditiva ocupacional para indivíduos de mesmo 

sexo e idade, e os expostos a ruídos e químicos tem uma chance aumentada em 65% 

(não diferente do risco ruído). A cada ano de idade o aumento da chance de ter perda 

auditiva ocupacional é em média 12% maior e os homens, quando comparados às 

mulheres, têm uma chance aumentada em 36% em média. 

 

 

 

 

6 - DISCUSSÃO 

 

A população deste estudo é de trabalhadores do polo da construção naval do 

Município de Angra dos Reis, cuja atividade econômica tem múltiplos agentes de 

exposição, possibilitando a ocorrência da perda auditiva ocupacional, um problema 

recorrente nos setores metalúrgico, siderúrgico, mecânico, gráfico, têxtil, químico e 

petroquímico (NAZU, 2015). 



Observou-se que todas as classes de exposição que agregam diversas funções 

estão expostas ao risco ruído, seja de forma eventual ou efetiva, afetando, inclusive, os 

trabalhadores que atuam em áreas burocráticas. 

Observou-se também a prevalência da PAO em indivíduos que exerceram suas 

atividades em escritórios, mas expostos ao ruído eventualmente, apresentando 32,5 % 

da amostra total, e 35,8 % da amostra com um ano ou mais de tempo na empresa. Esses 

resultados sugerem que tais indivíduos podem estar sendo exposto a agentes de risco 

que não sejam ocupacionais, como, por exemplo,os sociais.  

Dos trabalhadores que estão expostos efetivamente e exclusivamente ao ruído, 

39,4 % foram acometidos pelo dano auditivo para a amostra total, e para a amostra com 

o tempo de empresa de um ano ou mais foi de 42,7%, similar entre os dois sexos. Isso 

sugere quão agressivo é esse risco. 

O espectro do ruído produzido no ambiente de trabalho influencia os resultados 

audiométricos, gerando uma preocupação em relação ao tipo de ruído produzido nas 

empresas, assim como a sua faixa de frequência e intensidade (OTTONI et al., 2012). 

Em um estudo com 11,2 milhões de canadenses, na faixa etária de 16 a 79 anos, 

os participantes relataram que já estiveram expostos a altos níveis de ruído ocupacional, 

obrigando-os a elevar o tom da voz para falar com interlocutores a menos de um metro 

de distância. Esse fato alerta para um outro problema de saúde, a disfonia. 

Aproximadamente 3,7 milhões de pessoas ainda estão expostas a ruídos elevados, onde 

48% dos participantes têm baixa escolaridade (FEDER et al., 2017).  

Também através do estudo supracitado, observou-se que 81% do grupo estudado 

de canadense, declararam  já ter trabalhado em local ruidoso, onde os geradores dos 

ruídos eram, em geral, máquinas do tipo escavadeira e retroescavadeira, além de serras. 

Transportes como trens, aviões e veículos rodoviários também foram citados (FEDER et 

al., 2017). 

Ao comparar as indústrias metalúrgicas, madeireiras e navais, Borger e 

colaboradores observaram que 53,8%, 48,1% e 40,4%, respectivamente, de seus 

trabalhadores, apresentaram entalhe nos exames de audiometria nas altas frequências, 

caracterizando a PAO (BORGER et al., 2009). 

Outros estudos verificaram que os metalúrgicos apresentam maiores médias 

dos limiares do que os demais ramos, o que indica a alta prevalência da PAO nesse setor 



(OTTONI et al., 2012). Em nosso estudo, 40% da população estudada apresentaram 

PAO, o que ajuda a corroborar os estudos já apresentados. Sendo assim, o ramo das 

empresas metalúrgicas produz um tipo de espectro de ruído no trabalho que justifica o 

entalhe audiométrico nas altas frequências (OTTONI et al., 2012). 

Por conseguinte, o principal resultado dos efeitos adversos da exposição ao ruído 

é o rebaixamento dos limiares auditivos na faixa de frequência de 3.000Hz até 6.000 Hz 

(LEENSEN et al., 2011; BOGER, et al., 2009). De certo, os exames audiológicos 

analisados neste estudo averiguam essa condição, pois a variável PAO atende aos 

critérios da Portaria 19 da NR 7, do MTE, que afirma que o rebaixamento nas 

frequências altas são consequências de perdas auditivas relacionadas ao trabalho 

causada pelo ruído elevado, ou seja, caracteriza a PAO. 

De fato, o ruído é tido como um risco muito presente no ambiente de trabalho 

e, por sua vez, muito maléfico à saúde do trabalhador. Ainda assim, esse agente 

aparenta ser inofensivo, mas é seriamente lesivo à saúde e a segurança do meio laboral 

(NAZU, 2015). 

Fouladi e colaboradores destacaram que o ruído industrial com níveis abaixo de 

80 dB não apresenta dano à saúde, podendo, por exemplo, ser analisado através do nível 

de cortisol salivar.  Essa análise avalia os impactos deste agente de exposição no corpo 

humano (FOULADI et al., 2012). 

Examinamos neste estudo a relação dos multifatores de exposição ocupacional 

que podem causar o desencadeamento e o agravamento da PAO. Porém, 100% da 

população estudada estão exposta ao ruído ocupacional.  Segundo KIM (2010), entre os 

múltiplos agentes de risco ocupacional, o ruído é o mais presente no ambiente laboral. 

O grupo exposto somente ao ruído apresentou 32,4% de prevalência de PAO, 

enquanto o grupo exposto aos fatores ocupacionais combinados, incluindo agentes 

físicos tipo ruído e tipo químico partículas metálicas tiveram maior prevalência da 

patologia, e apresentou 63,6% de PAO. Tais resultados revelam um índice ainda alto de 

perda auditiva, principalmente quando o ruído é associado a outros agentes, mesmo com 

o uso de EPI. 

Geralmente, os ambientes laborais não expõem os indivíduos exclusivamente a 

um agente de exposição, mas a uma mistura deles. Contudo, os mecanismos 

moleculares envolvidos pelos agentes tóxicos são semelhantes (CHOI et al., 2014). 



Neste estudo, há múltiplos agentes interagidos relacionados às funções exercidas, como, 

por exemplo: ruído, partículas metálicas, fumos metálicos, poeiras de cimento, poeiras 

totais, solventes orgânicos etc. 

Os indivíduos que trabalham nas indústrias, de uma maneira geral, são expostos 

a diversos tipos de agentes lesivos à saúde e, principalmente, ao sistema auditivo. As 

variantes dos fatores de exposição desses agentes podem ser o nível, a frequência, o 

tempo de exposição e os aspectos individuais como raça, idade, qualidade da audição, 

doenças metabólicas, tabagismo e excesso de peso.  

A interação dos múltiplos agentes pode ser ocupacional, mas também de lazer, a 

exemplo de casas noturnas, estádios de futebol e shows de bandas musicais (KIM et al., 

2012; BRAGA et al., 2014; GUO et al., 2017; PAWLACZYK-LUSZCZYNSKA et al., 

2013). O fator etnia, estado de saúde geral, doenças metabólicas e fatores sociais não 

foram examinados neste estudo, trazendo, pois, uma limitação para as análises de dados. 

É importante lembrar que aferir os agentes de exposição presentes no ambiente, 

ou seja, uma única medição para toda localidade laboral, não fazendo medições 

individuais nos trabalhadores expostos e também nas fases da obra, pode afetar a 

precisão e a qualidade dos resultados (WU et al., 2017). 

Consequentemente, as incertezas das medições quanto ao tipo e ao volume dos 

agentes existentes no ambiente de trabalho causam dúvidas na relação dose-efeito, 

prejudicando, assim, o reconhecimento do agente causador da PAO (LEENSEN et al., 

2011). 

Entretanto, outra problemática é que os trabalhadores são móveis e realizam 

várias tarefas e ou a mesma tarefa em locais diferentes e em diversas fases da 

construção. Por conta disso, não são submetidos a aferições dos agentes de exposição 

individualmente e a avaliações de outros agentes de risco ocupacionais não pertencentes 

a sua função. Isso dificulta obter estimativas acuradas dos níveis de exposição ao risco, 

assim como de outros agentes nos diversos ambientes e nas variadas etapas do trabalho 

(LEENSEN et al., 2011). Embora esse fator seja um item importante para a avaliação 

das causas da PAO, neste estudo não foi possível verificá-lo devido à ausência de 

dados.  

Neste estudo, o tempo médio na função para os indivíduos com PAO, para a 

amostra com tempo na função com um ano ou mais, foi de 6,6 anos (DP 4,28); já os que 



não foram acometidos pela lesão auditiva da mesma amostra, a média foi de 4,62 anos 

(DP 3,47). Esses dados observados revelam que quanto mais tempo exposto aos riscos, 

maior a probabilidade de acometimento da doença. Isso se constata supondo que os 

indivíduos eram sadios, contudo, não temos esse dado disponível 

Dado que quanto mais longa for à exposição ao agente de risco ocupacional, 

maior será o dano às células ciliadas externas. Logo, mais grave será a perda auditiva 

(FINKLER et al., 2012). 

Sabe-se que os riscos estão associados ao tipo da função exercida no ambiente 

de trabalho (KIM et al., 2012). Essa característica pode ser observada onde as funções 

apresentam os riscos ocupacionais pertinentes à atividade laboral praticada, expondo os 

indivíduos aos riscos singulares da função. 

No entanto, foi possível observar nos achados desta pesquisa que os grupos 

com maior ocorrência de PAO são aqueles que apresentam exposição a múltiplos 

agentes de risco ocupacional, como os riscos físico e químico, nas funções de jatista, 

pedreiro e carpinteiro. 

O grupo 7 que inclui a função de jatista com a classificação de exposição 

ocupacional físico ruído e químico partículas metálicas, esse grupo apresentou dano 

auditivo de 63,6 % da amostra total e 67,6% da amostra com tempo de um ano ou mais 

na empresa. 

 Essa profissão tem a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) de número 

8.214-35 e é desempenhada com elevado nível de concentração, força e conhecimento 

dos equipamentos de trabalho. O jatista manuseia equipamento perigoso que produz 

ruído e vibração e faz contato com produtos químicos e tóxicos, materiais cortantes, 

esforço físico e posições desconfortáveis durante a jornada de trabalho. É obrigatório o 

uso de EPI especiais como capacete com adução de ar (ar mandado), respirador tipo P1, 

óculos contra impacto, peneira de couro, protetor auricular, veste de PVC, capacete com 

protetor facial, bota PVC e dupla proteção auditiva (BRASIL, 2013). 

Seus equipamentos de trabalho incluem máquinas de hidrojatos e jatos 

abrasivos. Utiliza a água em altíssimas pressões, podendo conter, por exemplo, granalha 

e areia para remover resíduos em equipamentos industriais como tintas, ferrugens e para 

o preparo da área a ser revestida. O hidrojateamento a ultra pressão também pode ser 

utilizado para o corte e remoção de concreto armado e refratário, assim como produtos 



de alta rigidez. Na prática, o jatista trabalha em solo em refinarias e estaleiros ou em 

alto mar, executando seu trabalho em locais abertos, e estando exposto a diversas 

condições meteorológicas como sol, chuva, vento, umidade, maresia e mudanças das 

marés (BRASIL, 1977). 

Nessa função, as partículas metálicas são projetadas no ambiente, podendo ter 

contato com o sujeito de diversas formas, causando sérios danos à saúde, além da 

contaminação do ambiente laboral (DE AZEVEDO et al., 2017). 

É possível que a exposição aos agentes químicos possa aumentar o risco das 

alterações da função auditiva, devido à ação química na função coclear (GARCIA et al., 

2017). No entanto, o risco da perda auditiva nos indivíduos expostos a agentes de risco 

químicos, com ou sem exposição ao ruído, continua a ser uma área de inquérito 

importante a ser estudada (HUGHES et al., 2013; GUO, et al., 2017; PAWLACZYK-

LUSZCZYNSKA et al., 2013). 

O segundo grupo com maior acometimento de PAO foi o grupo que inclui a  

função do pedreiro, expostos aos agentes de exposição físico ruído e químico poeiras 

totais e poeiras de cimento. Nesse grupo, observou-se que 63,2 % das amostras, tanto 

para a amostra completa quanto para a amostra de um ano ou mais de tempo na função, 

apresentaram perda auditiva. 

A função de pedreiro tem o CBO 7.152- 10. Esse trabalhador desempenha suas 

atividades na construção civil e na indústria, exercendo suas tarefas em locais com 

grandes alturas, subterrâneos ou confinados. Estão expostos a substâncias tóxicas, 

radiação, ruído, poeiras, temperaturas extremas e ao ar poluído. É preciso habilidade 

para executar a função, que normalmente é manual e utiliza equipamentos como 

marreta, cavadeira, furadeira, picareta, arco de serra, tesoura para cortar ferro e enxada 

(BRASIL, 1977). 

Choi e outros autores estudaram a suposição de que a múltipla exposição de 

agentes de exposição pode elevar a ocorrência da perda auditiva. Os fatores de risco 

ocupacionais isolados e associados foram observados nos resultados desse estudo, nos 

quais os maiores acometimento da PAO ocorreram em grupos que estão sujeitos a 

múltipla exposição (CHOI et al., 2014). 

Os sujeitos que utilizam produtos químicos no trabalho trazem consigo 

péssimos resultados de qualidade de vida, quando comparados àqueles que não os 



utilizaram. Outro fator importante é que a utilização desses produtos e sua classe 

toxicológica afetam de modo surpreendente o grau da perda auditiva. Desta forma, a 

combinação das implicações dos agentes químicos sobre a saúde auditiva e a qualidade 

de vida é devastadora. Portanto, é imperativo amparar a classe trabalhadora através de 

políticas públicas, dando atenção aos riscos à saúde e ao ambiente de trabalho 

(GARCIA et al., 2017; SANTOS et al., 2017; PARK et al., 2017; GIARDINE et al., 

2017). 

Observou-se que nos indivíduos que estão expostos aos agentes químicos, o 

resultado do exame de audiometria apresenta rebaixamento do limiar auditivo nas 

frequências de 2.000 Hz e 3.000Hz, não característicos do dano auditivo pelo ruído 

elevado (CHOI et al., 2014). Trata-se de uma limitação para este estudo, pois os 

parâmetros de avaliação da portaria 19 do MTE não consideram que o rebaixamento 

auditivo nessas frequências seja de origem ocupacional, e também somente dá 

parâmetros e diretrizes para perdas auditivas por níveis de pressão sonora elevada. 

O terceiro grupo de maior prevalência de PAO foi de 57,1% da amostra 

completa, e 53,9 % relativo à amostra de um ano ou mais de tempo na empresa. Os 

indivíduos desse grupo são marceneiros e estão expostos ao ruído e poeiras de madeira. 

Destaque-se também a função de carpinteiro, cujo CBO é 7155-05, que exercem 

suas atividades de carpintaria criando formas metálicas, formas de madeira, forro de 

laje, edificam andaimes e fazem proteção de madeira e estruturas de madeira para 

telhados. Trabalham também com sustentação de lajes, pontes, grandes vãos, limpeza e 

lubrificação de formas metálicas (BRASIL, 2013). 

Esses profissionais podem atuar nas indústrias, fábricas, metalúrgicas e 

construções. Desenvolvem suas práticas laborais em ambiente fechado ou a céu aberto, 

elevadas alturas e ambientes confinados. Manuseiam alguns materiais de trabalho como 

serra circular, martelo, serrote, furadeira, lixadeira, óleo, graxa e cola. Comumente estão 

expostos a produtos químicos e tóxicos e ao ruído. Nas suas atribuições devem controlar 

o estresse, trabalhar em equipe, cumprir normas de segurança e utilizar de forma 

eficiente a jornada de trabalho (BRASIL, 1977). 

É preciso investigar com mais profundidade a possibilidade do aumento da 

incidência da perda auditiva em trabalhadores expostos simultaneamente a vários 



agentes de exposição de risco (CHOI et al., 2014; CAMPO et al., 2014; GARCIA et al., 

2017). 

De certo, os danos da exposição aos agentes de risco podem não mostrar seus 

efeitos no inicio da moléstia, mas as suas consequências, em longo prazo, podem ser 

prejudiciais para a saúde do indivíduo, pois a perda auditiva, entre tantos males, 

dificulta a comunicação, levando ao isolamento e à alienação social (BEYAN et al., 

2016; BORGES et al., 2017; SANTOS et al., 2017). 

A exposição combinada aos agentes de riscos é perniciosa à saúde, uma vez que 

esses, quando aliados ao tempo de exposição e à idade do trabalhador, assim como a 

outros fatores de foro individual, podem ser uma condição complicadora para o 

agravamento e desencadeamento da PAO (PAWLACZYK-LUSZCZYNSKA et al., 

2013; GUO et al., 2017). 

A vibração não foi reconhecida nos PPRA’s das empresas contidas neste 

estudo e, por isso, não foi possível ser descrita como agente de exposição de risco físico  

neste trabalho. Essa ausência é mais uma limitação deste estudo. Além disso, devido a 

PAO ser uma doença muitas vezes mal diagnosticada e com difícil nexo causal, dificulta 

as ações das equipes de segurança ocupacional, saúde do trabalhador e da vigilância 

sanitária que, muitas vezes, operam com a sistemática de causa e efeito (DUDAREV et 

al., 2013). A omissão desse potencial agente de risco retrata o quão complicado é 

correlacionar os danos patológicos causados nos indivíduos às suas causas, 

prejudicando a coleta de dados epidemiológicos e o controle epidêmico da doença. 

Efetivamente, o trabalho com máquinas pode produzir vibração que, aliada a 

outros agentes de risco, expande a possibilidade de dano auditivo, potencializando, 

assim, esse agente na causa da PAO (PETTERSSON et al.,2012). 

Além disso, os utensílios ocupacionais de uso manual podem produzir vibração 

que podem ser percebidas ou não. A exposição a esse agente pode acarretar no 

trabalhador alterações dos vasos sanguíneos periféricos, elevando o dano auditivo 

devido à vasoconstrição na vascularização da cóclea, afetando o sistema nervoso 

simpático19 e colaborando para a perda auditiva transitória, até, definitivamente, causar 

lesão coclear e a instalação permanente do rebaixamento da audição (KIM et al., 2012; 

MOUSSAVI et al., 2013). 
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Os níveis de vibração encontrados nas indústrias causam a morte das células 

ciliadas presentes na cóclea, ocasionando danos para a orelha interna. Suas 

consequências podem resultar no rebaixamento dos limiares auditivos (MOUSSAVI et 

al., 2013). Os dados audiológicos analisados em trabalhadores expostos a vibração 

apresentaram maior índice de queixas à saúde, inclusive zumbidos (FERNANDES et 

al., 2002). 

Sabe-se que há ofícios que expõem os trabalhadores às vibrações de corpo 

inteiro e/ou às vibrações de mãos e braços, como no uso de ferramenta de trabalho. 

Porém, as implicações da exposição a esse agente de exposição de  risco são variadas, 

mas, para serem reconhecidos como risco ocupacional, depende da intensidade, pois é 

preciso ser percebido. Os principais sinais e sintomas iniciais dos danos à saúde vão 

desde branqueamento do local atingindo, formigamento, dor, paralisia, diminuição da 

habilidade motora fina, perda da coordenação motora, tonteira e alteração do limiar 

auditivo (MARRA et al., 2017). Dessa forma, os trabalhadores expostos devem ter 

atenção especial à presença desse agente quanto à sistematização da proteção auditiva 

(TURCOT et al., 2015). 

A exposição aos múltiplos agentes que incluem a vibração manifesta no homem, 

regularmente, irritabilidade, nervosismo e depressão, além da PAO (HAEFFNER et al., 

2015). 

O processo da perda auditiva por vibração ainda é pouco conhecido, embora 

exista legitimidade biológica baseada em vários mecanismos fisiopatológicos 

potenciais. Por exemplo, como a, vibração direta da cóclea ou à vibração secundária; de 

mãos e braços, transmitindo a vibração para o osso temporal20, ocasionando redução do 

fluxo sanguíneo na cóclea, tendo como resultando um estado isquêmico21, 

proporcionando dano patológico ao órgão auditivo (TURCOT, et al., 2015). 

Os agentes de exposição de risco inerentes à audição, quando associados, podem 

agravar o processo de PAO no trabalhador (IZUMI et al., 2006). Por essa razão, este 

estudo avalia alguns dos múltiplos fatores de risco que podem ser potenciais causadores 

da PAO, porém, não avalia as condições individuais. 
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Além disso, há evidências de que os componentes dos agentes de exposição 

como ruídos, poeiras, sujeiras, odores químicos e odores desagradáveis de corpos ou de 

alimentos, interferem no bem-estar psicossocial e na saúde mental do ambiente de 

trabalho (AZUMA et al., 2017). Portanto, o reconhecimento e a intervenção dos danos 

psicossociais nos ambientes de trabalho são formas fundamentais e benéficas para o 

desenvolvimento do bom trabalho, propiciando segurança e bem estar (LUCCA, 2017). 

O mercado capitalista estimula a produção e o aumento do trabalho nas 

indústrias,podendo com isso precarizá-lo. Como consequência, adoece os indivíduos, 

principalmente em seus traços psicológicos, pois os trabalhadores são frequentemente 

submetidos a realizar suas atividades de forma rápida e eficaz, não sendo admitidas 

falhas, erros e desperdícios de tempo e materiais (MARRA et al., 2017). 

Os fatores de exposição de risco psicossocial podem desencadear o estresse, 

estando muitas vezes ligados ao processo de trabalho e ao modo de gestão da empresa 

(LUCCA, 2017). A satisfação no trabalho está associada principalmente às causas de 

riscos físicos e psicossociais, sobretudo na concepção da segurança, demanda de 

emprego, coesão da equipe e o tipo de relação profissional entre o subordinado e a 

chefia. Estudos também apontam que o estresse ocupacional reforça a influência dos 

fatores circunstanciais no conceito de segurança e bem estar dos trabalhadores 

(NIELSEN et al., 2013). 

A comodidade térmica é um fator ambiental que pode promover desconforto, 

desatenção e, com isso, influenciar na segurança. Os fatores ambientais estão 

associados, por exemplo, ao tipo de atividade desenvolvida pelo trabalhador, local de 

trabalho e vestimentas utilizadas. Os principais fatores ambientais são a temperatura do 

ambiente, radiação solar, umidade, velocidade do ar e mudança das marés (CHEUNQ  

et al.,2016; KIEFER et al., 2016; MARRA et al., 2017). 

Os fatores de exposição de riscos ocupacionais, tanto ambiental como 

organizacional, geralmente estão associados, e os trabalhadores costumam negligenciar 

as normas de segurança, como no uso de EPI, em função da agilidade, do conforto e do 

bem estar, para que a missão proposta no trabalho seja executada em tempo hábil. Tal 

ato pode proporcionar alta incidência de distúrbios osteomusculares, estresse, tensão, 

cansaço e lesões por esforço repetitivo. Esses problemas são alusivos à rotina do 



trabalho, e provocam acidentes, afastamentos constantes, desgaste psicológico, 

depressão, dores musculares e perda auditiva (MARRA et al., 2017). 

Além disso, devemos incluir para o agente de exposição de risco ocupacional 

psicossocial a angústia devido à insegurança no emprego (ANSOLEAGA ET al., 2016; 

RIEDEL et al., 2017), notadamente em uma economia instável como a brasileira.  

Alguns estudos sugerem que as variações genéticas e o tempo de exposição ao 

agente podem potencializar o risco existente e desenvolver prejuízos à saúde e a perda 

auditiva, visto que há genótipos sugestivos de maior suscetibilidade para  determinadas 

patologias (NAZU, 2015; WU et al., 2017; GUO et al., 2017). 

A exposição combinada dos agentes de riscos é perniciosa à saúde, uma vez que 

estes, quando aliados ao tempo de exposição e a idade do trabalhador, assim como a 

outros fatores de foro individual, podem ser uma condição complicadora para o 

agravamento e desencadeamento da PAO (PAWLACZYK-LUSZCZYNSKA et al., 

2013; GUO et al., 2017). 

A PAO apresenta múltiplos fatores de exposição, associados para o seu 

acometimento, sendo a idade um deles. O Programa de Conservação Auditiva (PCA) 

identifica os perigos relacionados aos riscos e às funções, porém é pouco direcionado 

aos trabalhadores com idade mais avançada e para as patologias pré-existentes, 

desvalorizando as condições individuais mesmo quando os trabalhadores ocupam as 

funções com maior exposição (PARK et al., 2017). A média do cruzamento da variável 

idade com a variável PAO na amostra completa é de 46,2 (DP 11,32) e para a amostra 

de um ano ou mais na função a média é de 47,1 (DP 11,06), sugerindo que os 

indivíduos com mais idade também são os mais acometidos da patologia. Na regressão 

logística observou-se que indivíduos com mais idade tiveram uma maior chance da 

perda auditiva ocupacional, o que pode indicar uma resistência dos mais velhos em usar 

esse tipo de proteção.  

No estudo elaborado por Feder e outros estudiosos, supõe-se que um terço dos 

trabalhadores possui algum tipo de perda auditiva e com maior prevalência entre 

homens do que mulheres, mesmo com o uso de EPI. (FEDER et al., 2017). Em nosso 

estudo, a distribuição da prevalência da variável PAO em relação à variável sexo não 

apresentou diferença estatística significativa. 



No sexo feminino, 37,5 % da amostra completa tem PAO, e a amostra com 

tempo na função com um ano ou mais é de 39,5 %. Para o sexo masculino 40,0% da 

amostra completa tem PAO, e da amostra com tempo de empresa com um ano ou mais 

43,0% apresenta perda auditiva. Na regressão logística o efeito protetor para o sexo 

feminino se manteve. 

De certo, ao avançar da idade as células ciliadas da orelha interna ficam 

vulneráveis, como outros órgãos do corpo, e também são protegidas ou danificadas de 

acordo com as condições da saúde geral e os hábitos de vida. Há relatos de que os 

trabalhadores que têm o hábito de fumar, por exemplo, apresentam maior rebaixamento 

auditivo, potencializando o efeito do agressor (MOFATEH et al., 2017). As condições 

individuais, embora sejam importantes, não fazem parte deste estudo. Contudo, vale 

ressaltar o quão importantes são as campanhas de saúde pública, evidenciando os 

hábitos de vida negativos comuns na sociedade e o quanto trazem de prejuízo à saúde 

geral, inclusive na área da saúde do trabalhador. 

O tabagismo pode ser um hábito agravante para a perda auditiva dos 

trabalhadores expostos aos agentes de risco. Em estudo realizado, um grupo de 

trabalhadores fumantes expostos a riscos ocupacionais apresentou uma média maior que 

10 dB dos limiares auditivos nas frequências de 4 e 6 Hz do que o grupo não fumante. 

Com isto, os resultados indicam que ser fumante está associado à maior risco de 

desenvolver a perda auditiva, e talvez o tabagismo associado à exposição aos agentes de 

exposição de risco ocupacional pode operar de maneira aditiva na PAO (TAO et al., 

2013) 

 As práticas direcionadas à metodologia para a promoção da prevenção à saúde 

auditiva devem incluir não só os aspectos de riscos ambientais existentes no ambiente 

de trabalho, mas também a peculiaridade do grupo a ser submetido às condutas de 

precaução (FERNANDES et al., 2015). 

Seriam necessários mais estudos inerentes aos processos de trabalho sobre a vida 

e a saúde dos trabalhadores para que as ações que promovam as melhorias para a 

população economicamente ativa sejam além dos aspectos econômicos, incluindo os 

fatores ocupacionais na sistemática dos processos de saúde e doenças a fim de preveni-

las (ALVES et al., 2009). 



De certo, o trabalhador deve ser caprichosamente cuidado, o Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA) e o Programa de Conservação Auditiva 

(PCA), devem colaborar para a execução das ações de prevenção. A Conferência 

Americana de Higienistas Industriais e Governamentais vem debatendo se os limites 

permitidos de exposição aos agentes são suficientes para o não desencadeamento da 

PAO, principalmente quando a exposição é simultânea. A exposição múltipla dos riscos 

ocupacionais provavelmente aumenta o risco da PAO, mesmo obedecendo aos limites 

decibélicos da legislação vigente (KIM et al., 2012). 

Estima-se que o uso do EPI tipo plug, quando inserido corretamente no 

conduto auditivo, é eficaz para a preservação da audição contra o ruído. Essa premisa 

deve constar no PCA para que o conceito da prevenção seja promovido com o intuito de 

prevenir a saúde e a PAO (CHORDEKAR et al., 2016). 

Para aprimorar a segurança ocupacional no ambiente de trabalho, é necessário 

que os indivíduos estejam protegidos dos agentes de exposição de risco, pois podem 

atuar de forma sinérgica e ampliar a probabilidade da perda auditiva (METAWALLY et 

al., 2012). 

Frederiksen e outros autores escreveram que o declínio dos níveis dos agentes 

de exposição de risco no ambiente industrial, e o efetivo e contínuo uso do EPI são 

essenciais para a prevenção da perda auditiva (FREDERIKSEN et al., 2017). Esse fato 

nos faz lembrar que as campanhas educativas e as ações preventivas devem ser 

intensificadas para a proteção da audição. Os resultados da ototoxicidade, relacionada 

ao contato com os múltiplos agentes de exposição de risco, devem estimular a discussão 

com o emprego de ações preventivas, soluções tecnológicas e organizacionais para 

serem colocadas em prática (FERNANDES et al., 2015; SULKOWSKI et al., 2017). 

Mesmo havendo relatos de que as condições de trabalho ao longo de décadas foi 

melhorada nas indústrias, os agentes de exposição de riscos ocupacionais ainda são 

muito prevalentes no ambiente de trabalho (ARNDT, et al., 1996). 

No entanto, ressalta-se que o EPI utilizados pelos trabalhadores oferece pouca 

eficiência, visto que há ocorrência de dano auditivo nos indivíduos em algum grau, em 

alguma orelha e em uma ou mais frequência (BOGER et al., 2009). 

Porém, os limites estabelecidos por lei para a exposição humana, sem medidas 

de proteção, são de 85 dB para a dose de 8 horas diárias não devendo ser excedido. 



Porém, quando ultrapassado, o indivíduo deve fazer o uso de EPI para preservar a 

audição e a saúde geral (SULKOWSKI et al.,2017). Contudo, para outros agentes de 

exposição de risco, não há limitação legal determinada para o monitoramento, controle e 

preservação da audição. 

Embora os agentes de exposição de  riscos ocupacionais tenham interferência 

direta no setor econômico, inclusive na incidência de afastamento por atestados de 

saúde, acidentes fatais, incapacidade permanente e temporária, não são habituais em 

citações nos estudos da área  de saúde coletiva e na saúde do trabalhador, assim como 

nas causas de acidentes de trabalho, tampouco é discutido devidamente nas politicas de 

saúde pública (ORTIZ et al.,2013). 

Essa realidade é importante para saúde coletiva, visto que a indústria naval é 

expressiva para economia nacional e envolve considerável número de trabalhadores. 

Porém, não é possível banalizar os agentes de exposição de risco existentes e percebidos 

nos ambientes de trabalho devido à importância que o setor exerce na economia 

(GIARDINI, et al.,2017; MARRA, et al., 2017).  

A prevenção dos agentes de exposição de riscos  ocupacionais pertinentes à 

população laboriosa deve ser uma ação multisetorial dos setores públicos, órgãos de 

classe, dos trabalhadores e dos empresários que, engajados, devem formular políticas 

para evitar doenças ocupacionais. Além do mais, é importante privilegiar o processo de 

educação e treinamento para evitar acidentes ocupacionais, incluindo as novidades 

tecnológicas pertencentes ao processo de trabalho. Contudo, são meritórias as ações da 

vigilância sanitária, pois em seus afazeres está apta a prática de educação em saúde 

(GIARDIANI et al., 2017). 

 

 

7- CONCLUSÃO 
 

Este estudo indica que as ações preventivas contra o agente de exposição físico 

ruído ainda são deficientes, propiciando a perda auditiva ocupacional. 

As revisões e o gerenciamento dos indicadores de risco devem ser mais bem 

analisados, visto que, ainda há uma elevada prevalência da perda auditiva na população 



laboriosa. Embora haja o conceito da proteção da perda auditiva, é preciso investir na 

promoção, educação e nas ações preventivas para minimizar o dano auditivo. 
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ANEXOS 

 

Anexo1: Classificação do Risco de Acordo com as Funções Laborais 

 

 

 

EVENTUAL 

ADMINISTRATIVO RH 

ADVOGADA 

AJUDANTE DE COMISSIONAMENTO 

ANALISTA CONTÁBIL 

ANALISTA CONTÁBIL I, II e III 

ANALISTA DE COMUNICAÇÃO 

ANALISTA DE CONTAS A PAGAR 

ANALISTA DE CONTROLES INTERNOS 

ANALISTA DE CUSTO 

ANALISTA DE CUSTO I, II e III 

ANALISTA DE JDE 

ANALISTA DE JDE I 

ANALISTA DE LOGISTICA II 

ANALISTA DE REDE 

ANALISTA DE REDE I 

ANALISTA DE RH 

ANALISTA DE RH I e II 

ANALISTA DE SGI 

ANALISTA DE SGI II 

ANALISTA DE SISTEMA III 



ANALISTA DE SISTEMA PLENO 

ANALISTA DE SISTEMA SENIOR 

ANALISTA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO 

ANALISTA FINANCEIRO 

ANALISTA FINANCEIRO II e III 

ANALISTA FISCAL 

ANALISTA FISCAL II e III 

ANALISTA LOGÍSTICA III 

ARQUITETO II 

ASSESSOR DE DIRETORIA 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I, II e III 

ASSISTENTE COMÉRCIO EXTERIOR I 

ASSISTENTE DA GERENCIA 

ASSISTENTE DE COMPRAS II 

ASSISTENTE DE CONTAS A PAGAR 

ASSISTENTE DE CONTAS A PAGAR I e II 

ASSISTENTE DE CUSTOS II 

ASSISTENTE DE GERENTE 

ASSISTENTE DE GERENTE DE OPERAÇÕES 

ASSISTENTE DE GERENTE PLENO 

ASSISTENTE DE QUALIDADE 

ASSISTENTE DE QUALIDADE I, II e III 

ASSISTENTE DE RH I 

ASSISTENTE DE SGI III 

ASSISTENTE FINANCEIRO 

ASSISTENTE FINANCEIRO I e II 

ASSISTENTE FISCAL 



ASSISTENTE FISCAL II 

ASSISTENTE JURIDICO II 

ASSISTENTE SOCIAL 

AUDITOR CONTROLES INTERNOS 

AUX. ARQUIVISTA TÉCNICO I 

AUX. CONTAS A PAGAR 

AUX. CONTAS A PAGAR III 

AUX. TÉCNICO DE PLANEJAMENTO 

AUX. TÉCNICO DE PLANEJAMENTO I, II e III 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I, II e III 

AUXILIAR ARQUIVISTA TÉCNICO I 

AUXILIAR DE C.Q 

AUXILIAR DE C.Q I e II 

AUXILIAR DE COMPRAS 

AUXILIAR DE CUSTO 

AUXILIAR DE CUSTO I, II e III 

AUXILIAR DE PLANEJAMENTO 

AUXILIAR DE PLANEJAMENTO I, II e III 

AUXILIAR DE RH 

AUXILIAR DE RH I 

AUXILIAR FISCAL 

COMPRADOR 

COMPRADOR I, II e III 

COMPRADOR SENIOR 

CONTROLER 

COORDENADOR 

COORDENADOR ACOMODAÇÃO IV 



COORDENADOR ADMINISTRATIVO 

COORDENADOR C.Q 

COORDENADOR DE ALMOXARIFADO III 

COORDENADOR DE C.Q ESPECIALIZADO 

COORDENADOR DE C.Q I 

COORDENADOR DE COMISSIONAMENTO 

COORDENADOR DE COMPRAS 

COORDENADOR DE CONTABILIDADE 

COORDENADOR DE CONTAS A PAGAR 

COORDENADOR DE CUSTO III 

COORDENADOR DE DILIGENCIAMENTO III 

COORDENADOR DE ENGENHARIA 

COORDENADOR DE ENGENHARIA I 

COORDENADOR DE PCP 

COORDENADOR DE PRODUÇÃO 

COORDENADOR DE PRODUÇÃO I, II e III 

COORDENADOR DE PROJETOS 

COORDENADOR DE RH 

COORDENADOR DE SEGURANÇA PATRIMONIAL I 

COORDENADOR DE SGI 

COORDENADOR DE SUPRIMENTOS 

COORDENADOR DE TUBULAÇÃO 

COORDENADOR DE TUBULAÇÃO II e III 

COORDENADOR FISCAL II 

DESENHISTA 

DESENHISTA DE ESTRUTURA II e III 

DESENHISTA I e II 

DESENHISTA PROJETISTA 



DESENHISTA PROJETISTA I, II e III 

DIRETOR DE OPERAÇOES 

DIRETOR DE PROJETOS 

ENGENHEIRA SGI 

ENGENHEIRO 

ENGENHEIRO DE ESTIMATIVAS 

ENGENHEIRO DE ESTRUTURA II 

ENGENHEIRO DE INSTRUMENTAÇAO III 

ENGENHEIRO DE METODOS E PROCESSOS 

ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO 

ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO I e III 

ENGENHEIRO DE PLANEJAMENTO SR 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I 

ENGENHEIRO DE SGI II 

ENGENHEIRO DE TUBULAÇÃO 

ENGENHEIRO DE TUBULAÇÃO I e III 

ENGENHEIRO ELETRICISTA 

ENGENHEIRO ELETRICISTA SR 

ENGENHEIRO I e II 

ENGENHEIRO MECÂNICO I e II 

ENGENHEIRO NAVAL I 

ENGENHEIRO TRAINEE 

ESPECIALISTA DE CQ 

ESPECIALISTA DE SISTEMA I 

FARMACEUTICO 

FISCAL DE PATROMONIO 

FISCAL DE PATROMONIO I 



GERENTE 

GERENTE ADMINISTRATIVO 

GERENTE CONTÁBIL 

GERENTE DE COMISSIONAMENTO 

GERENTE DE COMISSIONAMENTO SENIOR 

GERENTE DE COMPRAS 

GERENTE DE COMUNICAÇÃO 

GERENTE DE CONSTRUÇAO 

GERENTE DE CONTROLES INTERNOS 

GERENTE DE CQ 

GERENTE DE ELETRICA 

GERENTE DE ELETRICA PLENO 

GERENTE DE ESTRUTURA 

GERENTE DE ESTRUTURA PLENO 

GERENTE DE LOGÍSTICA 

GERENTE DE MANUTENÇAO 

GERENTE DE MECÂNICA 

GERENTE DE OPERAÇÕES MARÍTIMA 

GERENTE DE PANEJAMENTO 

GERENTE DE PINTURA PLENO 

GERENTE DE PRODUÇÃO 

GERENTE DE PRODUÇÃO PLENO 

GERENTE DE PROJETO 

GERENTE DE PROJETO SENIOR 

GERENTE DE PROJETOS DE ENGENHARIA 

GERENTE DE PROJETOS E SERV. MANUTENÇÃO 

GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

GERENTE DE SMS 



GERENTE DE SMS PLENO 

GERENTE DE SUBCONTRATOS 

GERENTE DE TUBULAÇÃO 

GERENTE DE TUBULAÇÃO PLENO 

GERENTE FINACEIRO 

GERENTE FISCAL 

GERENTE QSMS 

INSPETOR DE COMISSIONAMENTO 

JOVEM APRENDIZ DE LOGISTICA 

MESTRE DE LOGISTICA 

MOTORISTA 

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA 

MOTORISTA DE AMBULÂNCIA II 

MOTORISTA I e III 

ORÇAMENTISTA 

ORÇAMENTISTA II 

PLANEJADOR DE CONTROLE DE QUALIDADE 

PROJ. DE TUBULAÇÃO 

PROJ. DE TUBULAÇÃO II e III 

PROJ. ELÉTRICA SENIOR 

PROJETISTA 

PROJETISTA DE TUBULAÇÃO SENIOR 

PROJETISTA ESTRUTURA II e III 

PROJETISTA I, II e III 

PROJETISTA SENIOR 

RECEPCIONISTA 

RECEPCIONISTA BILINGUE 

SECRETÁRIA BILINGUE 



SECRETÁRIA BILINGUE I 

SECRETÁRIA EXECUTIVA 

SECRETÁRIA I e II 

SECRETÁRIA SENIOR 

SERRALHEIRO NAVAL 

SUPERVISOR 

SUPERVISOR ADMINISTRATIVO 

SUPERVISOR CONTABIL 

SUPERVISOR DE ARQUIVISTA TÉCNICO 

SUPERVISOR DE C.Q 

SUPERVISOR DE C.Q I, II e III 

SUPERVISOR DE COMERCIO EXTERIOR I 

SUPERVISOR DE COMISSIONAMENTO 

SUPERVISOR DE COMISSIONAMENTO I, II e III 

SUPERVISOR DE COMPRAS 

SUPERVISOR DE COMPRAS III 

SUPERVISOR DE CUSTOS 

SUPERVISOR DE ELÉTRICA E INSTRUMENTAÇÃO III 

SUPERVISOR DE ENGENHARIA 

SUPERVISOR DE ENGENHARIA I, II e III 

SUPERVISOR DE FOLHA DE PAGAMENTO 

SUPERVISOR DE LOGISTICA 

SUPERVISOR DE MECÂNICA I 

SUPERVISOR DE MEIO AMBIENTE I 

SUPERVISOR DE PCE II 

SUPERVISOR DE PCP 

SUPERVISOR DE PCP III 

SUPERVISOR DE PINTURA III 



SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO 

SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO I, II e III 

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO 

SUPERVISOR DE PRODUÇÃO I, II e III 

SUPERVISOR DE PROJETO I, II e III 

SUPERVISOR DE QUALIDADE 

SUPERVISOR DE REDE 

SUPERVISOR DE RH 

SUPERVISOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

SUPERVISOR DE TRADUÇAO 

SUPERVISOR DE TREINAMENTO 

SUPERVISOR DE TUBULAÇÃO I, II e III 

SUPERVISOR FISCAL 

SUPERVISOR SEG. PATRIMONIAL 

SUPERVISORIA DE SERVIÇO SOCIAL 

TEC. DE MATERIAIS 

TEC. DE MATERIAIS I, II e III 

TEC. DE PLANEJAMENTO 

TEC. DE PLANEJAMENTO I, II e III 

TEC. DE PLANEJAMENTO SENIOR 

TÉCNICO DE DOCUMENTAÇÃO 

TÉCNICO DE DOCUMENTAÇÃO DE CQ II 

TÉCNICO DE DOCUMENTAÇÃO I 

TÉCNICO DE INFORMATICA 

TÉCNICO DE INFORMATICA I 

TRADUTOR TECNICO 

VICE DIRETOR DE PROJETOS 



 

 

FÍSICO: RUÍDO 

ESMERILHADOR 

1/2 OFICIAL 

1/2 OFICIAL DE ELÉTRICA 

1/2 OFICIAL DE ENCANADOR 

1/2 OFICIAL DE ESMERILHADOR 

1/2 OFICIAL DE RIGGER 

1/2 OFICIAL DE TRATAMENTO TÉRMICO 

1/2 OFICIAL DE TUBULAÇÃO 

AJUDANTE 

AJUDANTE DE ALMOXARIFADO 

AJUDANTE DE ELÉTRICA 

AJUDANTE DE TUBULAÇÃO 

AJUDANTE ELÉTRICO 

ALMOXARIFADO II 

ALMOXARIFE 

ALMOXARIFE DE ESTUFA 

ALMOXARIFE DE ESTUFA I 

ALMOXARIFE DE FERRAMENTAS 

ALMOXARIFE DE FERRAMENTAS I 

ALMOXARIFE ESTUFA II 

ALMOXARIFE FERRAMENTAS II 

ALMOXARIFE FERRAMENTAS III 



ALMOXARIFE I, II e III 

APONTADOR 

APONTADOR I e II 

APONTADOR II 

ARTÍFICE MARINHARIA 

ARTÍFICE MARINHARIA ESPECIALIZADO 

ARTÍFICE MARINHARIA I 

ASSISTENTE TECNICO 

ASSISTENTE TECNICO I, II e III 

AUX. TEC. DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

AUX. TEC. DE SEGURANÇA DO TRABALHO II 

AUX. TEC. MATERIAIS 

AUX. TÉCNICO DE DELINEAMENTO I 

AUXILIAR ALMOXARIFADO I, II e III 

AUXILIAR DE ELÉTRICA 

AUXILIAR DE FERRAMENTARIA 

AUXILIAR DE FERRAMENTARIA I, II e III 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO 

AUXILIAR DE PRODUÇÃO I, II e III 

AUXILIAR TEC. DE DELINEAMENTO 

AUXILIAR TÉCNICO 

AUXILIAR TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE 

AUXILIAR TECNICO I, II e III 

BORRACHEIRO 

DESEMPENADOR 

DESEMPENADOR MF 

DESEMPENADOR MF I e II 

DILIGENCIADOR 



DILIGENCIADOR I e III 

ELETRECISTA 

ELETRECISTA DE COMISSIONAMENTO 

ELETRECISTA FC I 

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO 

ELETRICISTA F/C II e III 

ELETRICISTA MONTADOR 

ELETRICISTA MONTADOR I e II 

ENC. TUBULAÇÃO 

ENCANADOR 

ENCANADOR I, II e III 

ENCANADOR INDUSTRIAL 

ENCARREGADO 

ENCARREGADO DE ANDAIME 

ENCARREGADO DE ELÉTRICA 

ENCARREGADO DE EQUIPAMENTOS 

ENCARREGADO DE HIDROJATO 

ENCARREGADO DE MARINHARIA 

ENCARREGADO DE TLEVANTAMENTO DE CARGA 

ENCARREGADO DE TRATAMENTO TÉRMICO 

ENCARREGADO DE TUBULAÇÃO 

ESMERILHADOR I, II e III 

FERRAMENTEIRO 

FUNILEIRO 

FUNILEIRO I e III 

GUINDASTEIRO 

GUINDASTEIRO ESPECIALIZADO 

GUINDASTEIRO I 



HIDROJATISTA 

HIDROJATISTA MF 

HIDROJATISTA MF I e II 

INSPETOR CQ 

INSPETOR CQ I, II e III 

INSPETOR CQ QUALIFICADO 

INSPETOR DE C.Q QUALIFICADO I, II, III e IV 

INSPETOR DE ELÉTRICA E INSTRUMENTISTA N1 II 

INSPETOR DE ELETRO/ELETRONICO 

INSPETOR DE EQUIPAMENTOS 

INSPETOR DE ESTRUTURA 

INSPETOR DE ESTRUTURA II 

INSPETOR DE EVS 

INSPETOR DE EVS III 

INSPETOR DE LP/PM 

INSPETOR DE LP/PM I 

INSPETOR DE MATERIAIS 

INSPETOR DE PARTÍCULAS MAGNÉTICAS I 

INSPETOR DE QUALIDADE 

INSPETOR DE TUBULAÇÃO 

INSPETOR DE TUBULAÇÃO I e III 

INSPETOR DE ULTRA SOM 

INSPETOR DE ULTRASOM I e III 

INSPETOR DIMENSIONAL 

INSPETOR DIMENSIONAL N 2 

INSPETOR DIMENSIONAL N1 I e II 

INSPETOR DIMENSIONAL N2 II 

INSPETOR ELETR. E INSTRUM. N1 III 



INSPETOR EVS I 

INSTRUMENTISTA 

INSTRUMENTISTA DE COMISSIONAMENTO 

INSTRUMENTISTA I e II 

ISOLADOR 

ISOLADOR I 

JOVEM APRENDIZ DE ELETRICA 

JOVEM APRENDIZ DE ENCANADOR 

LÍDER 

LIDER DE ANDAIME 

LÍDER DE DESEMPENO 

LIDER DE ELÉTRICA 

LIDER DE EQUIPAMENTOS 

LIDER DE ESTUFA 

LÍDER DE HIDROJATO 

LÍDER DE ISOLAMENTO 

LÍDER DE LEVANTAMENTO DE CARGA 

LÍDER DE MONTAGEM 

LÍDER DE RISCADOR 

LÍDER DE SERVIÇOS GERAIS 

LÍDER DE TRATAMENTO TERMICO 

LÍDER DE TUBULAÇÃO 

LÍDER INSTRUMENTISTA 

MESTRE 

MESTRE DE ANDAIME 

MESTRE DE DESEMPENO 

MESTRE DE ELETRICA 

MESTRE DE EMBARCAÇOES 



MESTRE DE ESTRUTURA 

MESTRE DE HIDROJATO 

MESTRE DE INSTRUMENTAÇAO 

MESTRE DE ISOLAMENTO 

MESTRE DE LEVANTAMENTO DE CARGA 

MESTRE DE TUBULAÇÃO 

MESTRE RISCADOR 

MONTADOR DE ANDAIME 

MONTADOR DE ANDAIME I, II e III 

OP. DE EQUIPAMENTOS 

OP. DE EQUIPAMENTOS I, II e III 

OP. DE MÁQUINA DE CORTE 

OP. DE MÁQUINA DE CORTE I 

OP. DE MAQUINAS 

OP. DE PONTE ROLANTE 

OP. DE PONTE ROLANTE I e III 

OP. DE PÓRTICO 

OP. DE PÓRTICO I 

OP. DE TRATAMENTO 

OP. DE TRATAMENTO TÉRMICO 

OP. DE TRATAMENTO TÉRMICO I 

OPERADOR 

PRENSISTA 

PRENSISTA MF 

PRENSISTA MF I 

RIGGER 

RISCADOR 

RISCADOR I, II e III 



SUPERVISOR ALMOXARIFADO III 

SUPERVISOR DE ALMOXARIFADO 

TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO 

TEC. SEGURANÇA DO TRABALHO I e II 

TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE 

TÉCNICO DE MEIO AMBIENTE I 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO III 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO SR 

 

 

FÍSICO: RUÍDO E RISCO PSICOSSOCIAIS 

BOMBEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO 

BOMBEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO I e II 

BOMBEIRO LÍDER 

BOMBEIRO LÍDER I 

 

 

 

 

 

FÍSICO: RUÍDO,RADIAÇÕES NÃO IONIZANTES E RISCO QUÍMICO: FUMOS 

METÁLICOS 

CALDEIREIRO 



1/2 OFICIAL DE CALDEIREIRO 

1/2 OFICIAL DE ESTRUTURA 

1/2 OFICIAL DE MAÇARIQUEIRO 

1/2 OFICIAL DE SOLDA 

AJUDANTE DE ESTRUTURA 

AJUDANTE DE MONTAGEN DE ESTRUTURA 

ASSISTENTE TEC. DE SOLDA II 

CALDEIREIRO I, II e III 

ENCARREGADO DE CALDEIRARIA 

ENCARREGADO DE MONTAGEM 

ENCARREGADO DE SOLDA 

INSPETOR DE SOLDA 

INSPETOR DE SOLDA N1 

INSPETOR DE SOLDA N1 II e III 

INSPETOR DE SOLDA N2 

INSTRUTOR DE CALDERARIA 

INSTRUTOR DE MAÇARICO I 

INSTRUTOR DE SOLDA I 

JOVEM APRENDIZ DE CALDEIREIRO 

JOVEM APRENDIZ DE SOLDADOR 

LÍDER CALDEIRARIA 

LÍDER DE SOLDA 

MAÇARIQUEIRO 

MAÇARIQUEIRO I, II e III 

MESTRE DE CALDEIRARIA 

MESTRE DE EQUIPAMENTOS DE SOLDA 

MESTRE DE MONTAGEM 

MESTRE DE SOLDA 



METALIZADOR 

METALIZADOR I 

MONTADOR DE ESTRUTURA METAL DE EMBRACAÇÕES 

OFICIAL DE EQUIPAMENTOS DE SOLDA 

OFICIAL DE EQUIPAMENTOS DE SOLDA I e II 

SOLDADOR 

SOLDADORESPECIALIZADO 

SOLDADOR 3/4G 

SOLDADOR 3/4G ER 

SOLDADOR 3/4G I 

SOLDADOR 3G ER 

SOLDADOR 3G ER I e II 

SOLDADOR 6 GR 

SOLDADOR 6G 

SOLDADOR 6G TIG 

SOLDADOR 6G TIG ER 

SOLDADOR 6G TIG ESPECIALIZADO 

SOLDADOR 6G TIG I e II 

SOLDADOR ARCO SUBMERSO 

SOLDADOR AS 1G 

SOLDADOR AS 1G I 

SOLDADOR AT 

SOLDADOR AT 3/4G 

SOLDADOR AT 3/4G I 

SOLDADOR AT 3G 

SOLDADOR AT 3G I 

SOLDADOR AT 4G 

SOLDADOR AT MAG 3G 



SOLDADOR CARVOEIRO 

SOLDADOR CARVOEIRO 6G ER 

SOLDADOR CARVOEIRO 6G ER I 

SOLDADOR ER 3/4G 

SOLDADOR ER 3/4G I 

SOLDADOR ER 3/4G II 

SOLDADOR ER 6 G1 

SOLDADOR ER 6 GR 

SOLDADOR ER 6 GR ESPECIALIZADO 

SOLDADOR ER 6G 

SOLDADOR ER 6G ESPECIALIZADO 

SOLDADOR ER 6G II 

SOLDADOR ER 6G R I 

SOLDADOR ER AT 3/4G 

SOLDADOR ESPECIALIZADO 

SOLDADOR MAG 3/4G 

SOLDADOR MAG 3G I e II 

SOLDADOR MAG 6G 

SOLDADOR MAG 6G ESPECIALIZADO 

SOLDADOR MAG 6G I e II 

SOLDADOR MAG AT ER 3/4G 

SOLDADOR MAG AT ER 3/4G I e II 

SOLDADOR MAG ER 3/4 G 

SOLDADOR MAG ER 3/4G I 

SOLDADOR MAG ER 6G 

SOLDADOR TIG 

SOLDADOR TIG ER 6G 

SOLDADOR TIG ER 6G ESPECIALIZADO 



SOLDADOR TIG ER 6G I 

SOLDADOR TIG MAG 6G 

SOLDADOR TIG MAG ER 6G ESPECIALIZADO 

 

 

FÍSICO: RUÍDO E RISCO QUÍMICO: POEIRAS DE MADEIRA 

CARPINTEIRO NAVAL 

CARPINTEIRO 

CARPINTEIRO I 

CARPINTEIRO NAVAL I 

ENCARREGADO DE CARPINTARIA 

LIDER DE CARPINTARIA 

MESTRE DE CARPINTARIA 

 

 

 

FÍSICO: RUÍDO E RISCO QUÍMICO:ÓLEOS E GRAXAS MINERAIS 

MECÂNICO MONTADOR 

1/2 OFICIAL DE MECÂNICA 

AJUDANTE DE MANUTENÇÃO 

AJUDANTE DE MECÂNICA 

ARMADOR DE TELHADO 

ASSISTENTE TEC. DE MANUTENÇAO II 



AUX. TEC. DE MANUTENÇAO I e III 

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO 

ELETRECISTA MANUTENÇÃO 

ELETRECISTA MANUTENÇÃO I, II e III 

ENCARREGADO DE MECÂNICA 

FRESADOR 

FRESADOR I 

INSPETOR DE MECANICA 

LÍDER DE MECÂNICA 

LUBRIFICADOR 

LUBRIFICADOR ESPECIALIZADO 

LUBRIFICADOR I 

MECÂNICO 

MECÂNICO AJUSTADOR 

MECÂNICO AJUSTADOR I e III 

MECÂNICO DE COMISSIONAMENTO 

MECÂNICO DE COMISSIONAMENTO II 

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO 

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO I e III 

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO 

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO I 

MECÂNICO ESPECIALIZADO 

MECÂNICO MONTADOR ESPECIALIZADO 

MECÂNICO MONTADOR I e II 

MESTRE DE MECÂNICA 

TORNEIRO MECÂNICO 

TORNEIRO MECÂNICO III 



 

 

 

 

FÍSICO: RUÍDO E RISCO QUÍMICO: PARTICULAS METÁLICAS 

JATISTA MF 

JATISTA 

JATISTA MF I e III 

LÍDER DE JATO 

MESTRE DE JATO 

 

  

FÍSICO: RUÍDO E RISCO QUÍMICO:POEIRAS TOTAIS,SÍLICA E POEIRAS DE 

CIMENTO 

PEDREIRO NAVAL 

PEDREIRO 

PEDREIRO I 

PEDREIRO NAVAL I 

 

 

 

FÍSICO: RUÍDO E RISCO QUÍMICO: SOLVENTES 



PINTOR MF 

1/2 OFICIAL DE PINTURA 

AJUDANTE DE PINTURA 

AUX. TEC. DE PINTURA I 

ENCARREGADO DE PINTURA 

IMPRESSOR GRÁFICO 

INSPETOR DEPINTURA III 

LIDER DE PINTURA 

MESTRE DE PINTURA 

PINTOR 

PINTOR I, II e III 

PINTOR LETRISTA MF 

PINTOR LETRISTA MF I 

PINTOR MF I e II 

 

 

FÍSICO: RUÍDO E RISCO BIOLÓGICO: VÍRUS, BACTÉRIAS E FUNGOS 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO 

CHEFE DE ENFERMAGEM DO TRABALHO 

COORDENADOR DE PCMSO II 

MÉDICO DO TRABALHO 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM DO TRABALHO 

 

 

 

 



Anexo 2: Parecer consubstanciado do CEP  

 
 

 

 

 

 


