
Dos cinco sentidos, audição é possivelmente o
mais importante para a nossa interação com o
mundo. Ela facilita a comunicação entre os
indivíduos. 

O aparelho auditivo é um importante e
delicado sistema através do qual nós
podemos perceber e sentir as vibrações e
ondas sonoras do ambiente. Ele serve para
transformar estas ondas sonoras em impulsos
nervosos que chegam até o cérebro onde são
interpretados e entendidos.



 A exposição ao ruído é a principal causa das
perdas auditivas relacionadas ao trabalho. O
ruído é um agente físico emitido em boa
parte dos processos industriais, através de
máquinas, ferramentas, motores. A exposição
do trabalhador pode ser constante ou
intermitente. O tempo de exposição, a
intensidade do ruído e a susceptibilidade do
indivíduo têm relação direta com a
severidade dos agravos à saúde.

AUDIÇÃO DO TRABALHADOR



Seus efeitos nocivos à saúde humana não se
restringem à audição, não sendo raros os
distúrbios emocionais, cardiovasculares,
fadiga e stress. Nos ouvidos a capacidade
lesiva do ruído se concentra nas células
ciliadas da cóclea, o que traz por
consequência uma perda auditiva do tipo
neurossensorial.

AUDIÇÃO DO TRABALHADOR

REPOUSO AUDITIVO
O trabalhador deverá permanecer em repouso
auditivo por um período mínimo de 14 horas até o
momento da realização do exame audiométrico.



O responsável pela execução do exame
audiométrico inspecionará o conduto
auditivo externo de ambas as orelhas e
anotará os achados na ficha de registro. Se
identificada alguma anormalidade,
encaminhará ao médico responsável.

INSPEÇÃO DO CONDUTO AUDITIVO EXTERNO
 

Devem ser submetidos aos exames
audiométricos, no mínimo, todos os
trabalhadores que exerçam ou exercerão suas
atividades em ambientes cujos níveis de pressão
sonora ultrapassem os limites de tolerância
(85db) estabelecidos nos anexos 1 e 2 da nr-15 da
portaria 3.214 do ministério do trabalho,
independentemente do uso de protetor auditivo.

AUDIOMETRIA

http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/05/mtb/15.htm
http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/63/mte/1978/3214.htm


O exame audiométrico será executado por
profissional habilitado, ou seja, médico ou
fonoaudiólogo, conforme resoluções dos
respectivos conselhos federais profissionais.

AUDIOMETRIA

PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO
(PAIR)
É a perda provocada pela exposição por tempo
prolongado ao ruído. 
Configura-se como uma perda auditiva do tipo
sensório neural, geralmente bilateral, irreversível e
progressiva com o tempo de exposição ao ruído.



A PAIR é o agravo mais frequente à saúde
dos trabalhadores, estando presente em
diversos ramos de atividade, principalmente
na siderurgia, metalurgia, gráfica, têxteis,
papel e papelão, vidraria, entre outros. Além
dos sintomas auditivos frequentes como a
perda auditiva, dificuldade de compreensão
de fala, zumbido e intolerância a sons
intensos, o trabalhador portador de pair
também apresenta queixas, como cefaléia,
tontura, irritabilidade, problemas digestivos,
entre outros.

PROTETOR AURICULAR

A proteção efetiva contra ruído se
dá somente através do uso do
protetor auditivo pelo trabalhador,
durante todo o tempo de
exposição aos níveis acima do
permitido.  
Atenuação de ruído dos protetores
é relacionada ao conforto e
aceitação, que devem ser
considerados na seleção do
protetor auditivo a ser utilizado.



Limpe as orelhas apenas com a toalha, após o banho e
não utilize cotonetes, grampos de cabelo, palitos de
dente ou qualquer objeto para limpar ou coçar as
orelhas;
Evite utilizar ipod’s, mp3, fones de ouvido e celulares em
volume alto e por tempo prolongado;
Não use remédios caseiros na orelha, não pingue
medicamentos e não faça lavagens sem orientação
médica.
Procure um especialista sempre que apresentar alguma
queixa de dificuldade auditiva, dor, inflamação e
zumbido.

PREVENÇÃO E CUIDADOS COM A AUDIÇÃO
 

Os protetores devem ser guardados limpos para
evitar doenças de pele e/ou outros problemas
gerados pelo mal cuidado. 
Os protetores devem ser verificados em intervalos
de tempo contra deformação, troca de almofada,
estado de higiene, etc.


