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RESUMO 

 

Historicamente, as atividades desenvolvidas em ambientes com equipamentos 
produtores de ruído permanente mostram-se prejudiciais à saúde do trabalhador. Os 
maquinistas e mecânicos de trem desenvolvem um trabalho que oferece risco 
auditivo pela exposição permanente ao ruído, normalmente, acima de frequências 
suportadas e permitidas em Normas Regulamentadoras Brasileiras (NBR). A saúde 
das vias auditivas é fundamental para que um trabalhador possa produzir com 
qualidade e gozar de boa saúde geral. As empresas devem acompanhar e monitorar 
possíveis perdas auditivas e proceder às mudanças, caso necessário, fornecendo 
equipamentos de proteção individual (EPI) ou remanejar o colaborador na atividade. 
O objetivo deste trabalho foi analisar a incidência de perda auditiva em maquinistas 
e mecânicos de locomotivas de trens. Como objetivos específicos procurou-se 
identificar a incidência de perda auditiva induzida por ruído (PAIR) ocupacional e 
relacionar os índices de perda auditiva com por tempo de trabalho. O método 
utilizado foi o de revisão da literatura juntamente com uma busca retrospectiva de 
dados audiométricos, no período 2011-2012 para comparar os resultados das 
audiometrias entre maquinistas e mecânicos. Os resultados apontaram que a 
análise do comportamento audiométrico mostrou haver controle da Saúde 
Ocupacional e que os responsáveis estavam atentos para as perdas auditivas dos 
trabalhadores. As conclusões evidenciaram que 54,54% apresentava normalidade, 
18,18% sugeriu PAIR, 18,18% desencadeamento e 9% PAFI (perda auditiva em 
frequência isolada/alterada), que, em outras palavras significa que entre maquinistas 
(cinco) 3 mantiveram audição estável, 1 desencadeou perda e 1 piorou o estado 
anterior; entre mecânicos (seis) três permaneceram estável, 1 alterou, 1 
desencadeou e 1 piorou.  
 
Palavras-chave : Transporte Ferroviário. Perda Auditiva. Provocada por PAIR. 
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ABSTRACT 

 
The activities developed in environments with devices that produce continuous sound 
show to be harmful to workers' health. The train drivers and mechanics develop a job 
with auditory risk justified on permanent display noise, usually above and supported 
frequencies allowed in Brazilian Regulatory Standards (NBR). The health of the 
auditory pathways is essential for a worker can produce with quality and enjoy good 
general health. Companies should track and monitor possible hearing loss and make 
the changes, if necessary, providing personal protective equipment (PPE) or 
redeploy the employee in the activity. The aim of this study was to analyze the 
incidence of hearing loss in drivers and mechanics locomotives trains. The specific 
objectives sought to identify the incidence of noise-induced hearing loss (NIHL) and 
Occupational comparing the rates of hearing loss with time for work. The method 
used was the literature review along with a retrospective search of audiometric data 
in the period 2011-2012 to compare the results of audiometry between drivers and 
mechanics. As a result indicates that the behavioral audiometric analysis showed 
that control of Occupational Health was being done and those responsible aware of 
the hearing loss of workers. The conclusions show that 54.,54% had normal, 
suggested PAIR 18,18%, 9% had PAFi (frequency hearing loss in isolated / changed) 
and 18,18% suggested triggering, between drivers (five) 3 hearing remained stable, 1 
loss and 1 worsened triggered the previous state; among mechanics (six) three 
remained stable, 1 altered, 1 1 triggered and worsened. 
 
Keywords : Railway Transport. Hearing Loss. Caused by NIHL. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os problemas de saúde, oriundos dos processos produtivos, exigem estudo 

e experimentos para a adequada compreensão dos agravos provocados à saúde do 

homem pelo trabalho. A velocidade na mudança dos processos produtivos implica 

no surgimento de situações de risco devido à implantação de equipamentos 

altamente tecnológicos e também devido ao novo modelo de reorganização do 

trabalho, que resultou em mudança no padrão de saúde da classe trabalhadora 

(LIMA e CÂMARA, 2002).  

O aumento nos índices de poluição sonora das grandes cidades, o manejo 

de equipamentos na indústria ou mesmo a permanência do trabalhador nas 

proximidades destes, com ruído constante (BRASIL, 2009) é nocivo à saúde dos 

trabalhadores. O ruído no trabalho pode originar danos irreparáveis à saúde auditiva 

(PADOVANI et al., 2004).  

A exposição ocupacional intensa ao ruído elevado pode gerar trauma 

acústico (perda súbita, decorrente de uma única exposição ao ruído intenso), 

alteração temporária do limiar (elevação do limiar de audibilidade que se recupera 

gradualmente após a exposição do sujeito ao ruído) e a perda auditiva induzida por 

ruído (PAIR), caracterizada pela degeneração das células ciliadas do Órgão de Corti 

(HUNGRIA, 1995, BRASIL, 2009, LOPES et al., 2009).  

No Brasil, a PAIR é uma das mais frequentes doenças entre trabalhadores e 

representa a segunda maior causa de perda auditiva no indivíduo adulto, atrás da 

presbiacusia (LOPES et al., 2007).  

A PAIR é definida como perda auditiva gerada por níveis de pressão sonora 

elevados, gerando alterações dos limiares auditivos do tipo neurossensorial, 

geralmente, bilateral, decorrente da exposição ao ruído ocupacional e sua principal 

característica é a irreversibilidade e progressão gradual pelo tempo de exposição ao 

risco (LOPES et al., 2009).   

No início da PAIR há rebaixamento nos limiares auditivos em uma ou mais 

frequências da faixa de 3.000Hz-6.000Hz, as demais frequências podem levar algum 

tempo para serem afetadas. Uma vez cessada a exposição ao ruído não haverá 

progressão de redução auditiva (American College of Occupational and 

Environmental Medicine; Acoeme Evidence Based Statement, 2002; FERNANDES e 

MORATA, 2002; LOPES et al., 2009).  
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Estima-se que 25% da população trabalhadora exposta à ruídos é portadora 

de PAIR em algum percentual, apesar de ser um agravo presente na saúde do 

trabalhador com frequência, dependendo do tipo de trabalho que executa, dados 

sobre a prevalência no Brasil são pouco conhecidos, reforçando a importância de 

notificação para os órgãos responsáveis, possibilitando conhecer a realidade e a 

dimensão das ações de prevenção e assistência (LOPES et al., 2009).  

Uma vez que ainda não há tratamento clínico para essa perda auditiva a 

proteção reveste-se de importância, com medidas ambientais associadas ao uso de 

equipamentos de proteção individual (EPI) permanente. No Brasil, mesmo havendo 

legislação em vigor não tem evitado a disseminação da surdez profissional, 

representando riscos para a saúde do trabalhador (TELES e MEDEIROS, 2007). 

A distância entre cidades, estados e países exige o uso de veículos 

automotores para intermediar a locomoção e agilidade. A modernidade fez surgir 

diversos modelos de veículos automotores para atender a variedade de 

necessidades emergentes na sociedade, tais como o carro de passeio, caminhões, 

ônibus, aviões, trens e outros, para atender as necessidades da sociedade. Hoje, o 

trem é um modal de transporte utilizado de modo intenso e ininterrupto.  

Para que o trem seja conduzido requer a presença de um motorista e de 

mecânicos para atender possíveis falhas que trabalham imersos em barulho 

permanente. A atividade expõe o trabalhador a altos níveis de poluição sonora e 

representa risco permanente de perda auditiva induzida por ruído (PAIR) em razão 

do atrito trem-trilhos, configuração inadequada ou pela má conservação da 

locomotiva utilizada para o transporte de cargas/passageiros, produzindo ruído 

intermitentemente e que variam apenas na sua intensidade. 

A falsa concepção de que o equipamento de proteção auricular não é 

suficientemente eficaz para impedir comprometimento na audição torna-se 

prejudicial para esse trabalhador, gerando polêmica e movimenta os profissionais da 

saúde em continuar seus estudos para comprovar a eficácia desses equipamentos 

no ambiente laboral (OLMI e SANTOS, 2012). 

O Programa de Prevenção de Perda Auditiva (PPPA) tem como finalidade 

prevenir a perda auditiva (PA) e a perda auditiva induzida por ruído (PAIR). No 

entanto, para levar a efeito o PPPA, faz-se necessário que os profissionais da saúde 

desse trabalhador, da área de segurança do trabalho, do departamento de recursos 
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humanos (RH), mas, principalmente, uma aderência coletiva dos trabalhadores das 

empresas de trem (NIOSH, 1996). 

 

Em 1996 o National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
publicou o Guia Prático para Prevenção de Perda Auditiva Ocupacional, 
utilizando o termo “perda auditiva ocupacional”, que incorpora não só a 
perda auditiva induzida por ruído, mas também aquelas provocadas por 
exposições a solventes aromáticos, metais e alguns asfixiantes, além de 
vibração, incentivando a pesquisa desses e de outros fatores 
potencialmente geradores de perda auditiva (BRASIL, 2006). 

 

A literatura afirma que não é possível eliminar ou reduzir totalmente o ruído 

da locomotiva de trem, justificando-se na necessidade de uso frequente da buzina, 

como alerta para passageiros, veículos ou pedestres que circulam em meio ao 

tráfego ou para informar a chegada da locomotiva na estação. Não há outra medida 

para reduzir a fonte de causa-efeito, senão pelo uso do equipamento de proteção 

individual auricular (EPIA) pelo trabalhador. Ainda que funcione como opção única, 

tem baixo custo e é exigido por lei. A proteção que proporciona o equipamento 

depende do modelo e das características físicas individuais para fazer uso do 

mesmo (GERGES, 1996).  

A partir de amostras das audiometrias de maquinistas e mecânicos de 

locomotivas de trem, para transporte de pessoas ou cargas, notou-se o ruído 

constante e promotor da perda auditiva. Os maquinistas atuam como motoristas das 

locomotivas e os mecânicos atuam no concerto das mesmas, o que gera exposição 

continuada ao ruído e risco permanente ao trabalhador (TELES e MEDEIROS, 

2007). 

A literatura registra alguns os efeitos decorrentes da atividade e que 

repercutem significativamente em danos à saúde auditiva do trabalhador, não 

imediatamente, mas com o tempo vão se agravando, pelo trabalhador permanecer 

exposto à atividade e aos riscos de modo quase que permanente (GERGES, 1996). 

No sentido de provisionar uma solução, a empresa deve recorrer ao setor de 

saúde ocupacional para proteger e estabilizar a perda auditiva dos maquinistas e 

mecânicos de trem, expostos ao ruído permanente, para identificar, com a coleta de 

índices de ruído e perdas, para relacionar com o tempo de trabalho que os mesmos 

exercem profissionalmente. 
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2 OBJETIVOS  

 

2.1 OBJETIVO GERAL 
 

� Analisar o perfil auditivo de maquinistas e mecânicos de locomotivas de 

trem de empresa brasileira. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

� Verificar a perda auditiva induzida por ruído (PAIR) em maquinistas e 

mecânicos de locomotivas de trem de empresa brasileira; 

� Relacionar índices de perda auditiva no fator tempo de trabalho.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Este capítulo pretende abordar a perda auditiva induzida por ruído, em 

maquinistas e mecânicos de locomotivas de trem e relacionar o impacto da atividade 

na qualidade de vida dos trabalhadores que atuam no setor ferroviário. 

 

 

3.1 MAQUINISTAS E MECÂNICOS DE LOCOMOTIVAS 
 

No entendimento de Figueiredo et al. (2010), a crescente urbanização tem 

contribuído significativamente para o surgimento do ruído produzido nas grandes 

cidades e especialmente ruídos resultantes do tráfego tem sido um dos principais 

responsáveis pela poluição sonora urbana. A exposição ocupacional ao ruído 

ocasionado pelo trafego de veículos é um fator preocupante para a saúde auditiva, 

especialmente, os motoristas. 

Inúmeros estudos têm revelado que entre os veículos automotores, os trens 

e ônibus são os que mais contribuem para gerar poluição sonora no meio urbano, 

seguido por ambulâncias, caminhões e motos. A má conservação destes, a falta de 

isolamento acústico do motor e do escapamento, o atrito do asfalto, a pavimentação 

mal conservada das vias públicas e o barulho de buzinas influenciam na produção 

do ruído urbano (FIGUEIREDO et al., 2010). 

Os veículos automotores, incluindo ônibus ou trem, que circulam no meio 

urbano produzem ruídos, resultando em níveis de pressão sonora (NPS) elevados, 

além do limite mínimo recomendado pela RN-15, publicada pelo Ministério do 

Trabalho (FIGUEIREDO et al., 2010). 

As fontes de ruído advêm, principalmente, do interior dos veículos e as NPS 

estão acima do limite permitido pela NR-15 pode alterar o desempenho na qualidade 

do trabalho desenvolvido pelos motoristas, contribuindo para a ocorrência de 

acidentes envolvendo ônibus ou trens, além de problemas auditivos no funcionário 

(OLMI e SANTOS, 2012). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (2012), o limite de ruído 

tolerável do ruído ao ouvido humano é até 65dB(A) e acima de 85db (A) pode 

resultar em estresse e comprometimento auditivo, surgindo doenças por perda 

auditiva induzida por ruído (PAIR) segundo a suscetibilidade individual, tempo de 
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exposição e aumento de danos (OLMI e SANTOS, 2012). Um estudo desenvolvido 

com motoristas de ônibus demonstrou prevalência de PAIR de 32 e 62,8%, porém, 

os fatores idade e tempo de serviço exerceram influência no surgimento de PAIR em 

motoristas de ônibus com motor dianteiro pelo ruído intermitente e intensidade 

variada (FIGUEIREDO et al., 2010). 

Em todos os tempos e para todas as atividades a PAIR pode trazer prejuízos 

e interferir no desempenho profissional, por isso, conhecer a saúde auditiva dos 

motoristas de ônibus urbanos e das locomotivas de trem constitui ponto fundamental 

para, juntamente com as empresas de transporte rodoviário e ferroviário, 

desenvolver ações que visem à promoção, prevenção e reabilitação auditiva, um 

compromisso assumido entre o setor de saúde ocupacional da organização e o 

colaborador (FIGUEIREDO et al., 2010). 

Em estudo realizado, que tratou do transporte ferroviário e influência do 

ruído na perda auditiva dos trabalhadores do setor, evidenciou que ruído proveniente 

do tráfego ferroviário tem fontes sonoras variadas, como vibração da carroceria, 

ruído de tração, de rolamento e ruído aerodinâmico. O ruído de tração provém: do 

motor diesel, do movimento das engrenagens e ventiladores de refrigeração. O ruído 

do rolamento resulta do atrito entre a roda da locomotiva, o vagão e o trilho do trem. 

O ruído aerodinâmico é de relevância, principalmente, quando aumenta a velocidade 

e no trem com alta velocidade. A Figura 1 mostra a curva de distribuição do ruído do 

transporte ferroviário, o ruído de tração, de rolamento e o aerodinâmico, em função 

da velocidade (BRONZATTI, 2009) – (Figura 1). 
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Figura 1 – Curvas de contribuições do ruído no transporte rodoviário 

 

 
            Fonte: Bronzatti (2009). 
 

O planejamento urbano é fundamental para definir o patamar de controle na 

emissão de ruído. O plano diretor é um instrumento de prevenção e controle para 

estabelecer mecanismos de combate para a poluição sonora, como Zoneamento 

Urbano, Estudo de Impacto Ambiental, Relatório de Impacto Ambiental, etc. Desta 

forma, a concessão ou indeferimento de licença ambiental toma por molde o 

atendimento de todos os requisitos necessários para manter o padrão de qualidade 

ambiental (BRONZATTI, 2009). No planejamento, qualificar o ambiente urbano é 

fundamental e seguem algumas recomendações importantes, tais como:  

� Planejar o zoneamento de uso e os índices urbanísticos para 

garantir boa qualidade da saúde e do sono do cidadão nas áreas 

residenciais e áreas onde as atividades de trabalho específico o 

exigirem;  

� Organizar o tráfego interno nas áreas urbanas, dando prioridade 

ao transporte público e pedestre;  

� Incentivar o uso de veículos automotores e aparelhos domésticos 

e industriais, com nível adequado de emissão de ruído; 

� Considerar os mecanismos de atenuação sonora ao ar livre 

planejar rodovias, corredores de tráfego, aeroportos e outras 
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atividades urbanas barulhentas a partir de medidas que protejam 

a população;  

� Equipar áreas urbanas com praças silenciosas e recreativas;  

� Instalar sistema de controle preventivo de níveis máximos e 

médios de ruído ambiental em lugares públicos;  

� Implantar a educação ambiental no currículo das escolas e em 

campanhas publicitárias (BRONZATTI, 2009). 

 

 
2.2 RUÍDO E SEUS EFEITOS NA AUDIÇÃO  
 

 

Segundo Bernardi (2003), o aparelho auditivo periférico é composto pela 

orelha externa, orelha média e orelha interna, com estruturas e funções 

absolutamente integradas. É responsável por identificar as ondas sonoras presentes 

no ambiente e convertê-las em sinais elétricos transmitidos aos nervos e conduzidos 

ao cérebro que, uma vez conscientes, são passíveis de interpretação.  

A conversão de sinais sonoros em potenciais neurais depende das células 

sensoriais com estereocílios, denominadas células ciliadas. No entanto, tanto 

estruturas como função podem ser comprometidas pelo ruído aumentado. A perda 

auditiva induzida por ruído (PAIR) é definida pelo Comitê Nacional de Ruído e 

Conservação Auditiva (CNRCA) – (1994):  

 

Diminuição gradual da acuidade auditiva decorrente da exposição 
continuada a níveis elevados de ruído; 
A PAIR é sempre neurossensorial, em razão do dano causado às células do 
órgão de Corti;  
Uma vez instalada, a PAIR é irreversível e quase sempre similar 
bilateralmente; 
Raramente leva à perda auditiva profunda, pois, geralmente, não ultrapassa 
os 40 decibéis nas baixas frequências (500, 1000 e 2000 Hertz) e os 75 
decibéis nas frequências altas (8000, 6000 e 4000 Hertz);  
Manifesta-se, primeira e predominantemente, nas frequências de 6000, 
4000 e 3000 Hertz e, com o agravamento da lesão, estende-se às 
frequências de 8000, 2000, 1000, 500 e 250 Hertz, as quais levam mais 
tempo para serem comprometidas;  
Tratando-se de uma patologia coclear, o portador de PAIR pode apresentar 
intolerância a sons intensos, zumbidos, além de ter comprometida a 
inteligibilidade da fala, em prejuízo do processo de comunicação;  
Não deverá haver progressão da PAIR uma vez cessada a exposição ao 
ruído intenso;  
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A instalação da PAIR é influenciada [...] pelos seguintes fatores: 
características físicas do ruído (tipo, espectro e nível de pressão sonora), 
tempo de exposição e suscetibilidade individual;  
A PAIR não torna o ouvido mais sensível às futuras exposições a ruídos 
intensos. À medida que os limiares auditivos aumentam, a progressão da 
perda torna-se mais lenta;  
A PAIR, geralmente, atinge seu nível máximo para as frequências de 3000, 
4000 e 6000 Hertz nos primeiros 10-15 anos de exposição sob as condições 
estáveis de ruído (CNRCA, 1994, p. 126-7). 

 

Os pesquisadores Miranda et al. (1998) estudaram a surdez ocupacional e a 

prevalência da perda auditiva com exames audiométricos em 7925 trabalhadores de 

44 empresas industriais brasileiras, ligadas a diferentes ramos de atividade. Os 

resultados mostraram haver perda auditiva em 45,9% na população estudada. Assim 

a perda auditiva induzida por ruído (PAIR), somando perdas bilaterais e unilaterais 

registrou prevalência de 35,7%. Para cada ramo a prevalência foi 58,7% para 

editorial-gráfico, 51,7% para mecânico, 45,9% para bebidas, 42,3% para 

químico//petroquímico, 35,8% para metalúrgico, 33,5% para siderúrgico, 29,3% para 

transportes, 28,0% para alimentos e 23,4% para têxtil. Chamaram a atenção para 

altas prevalências de PAIR unilateral em 18% dos trabalhadores avaliados. O estudo 

permitiu delinear o quadro alarmante, dada a magnitude da prevalência de perda 

auditiva do tipo induzida pelo ruído, apontando a importância de implementar, por 

parte da empresa, de Programas de Conservação Auditiva. 

A falsa concepção por parte dos trabalhadores do setor metalúrgico que os 

protetores auriculares não são eficazes o suficiente para impedir o comprometimento 

da audição tem gerado polêmica nesta comunidade, movimentando os profissionais 

da saúde à realização de novos estudos para a comprobatoriedade de sua eficácia 

no ambiente laboral (MIRANDA et al., 1998). 

Aragute et al. (2000) estudaram o zumbido em trabalhadores atendidos no 

CERESTSP e enfatizaram que o zumbido pode ser encontrado associado com 

diversas outras patologias. No entanto, muitos revelam íntima relação com a 

exposição ao ruído e PAIR. Na pesquisa procuraram verificar a prevalência do 

zumbido e suas características em indivíduos atendidos no CEREST/SP no período 

entre (outubro1997/fevereiro1998). No período foram estudados 121 trabalhadores, 

dos quais 57% apresentaram PAIR e 81% referiram zumbido, na maior parte dos 

casos de frequência aguda. Entre aqueles com PAIR observou-se prevalência de 

82,6% com zumbido. Mais uma vez ficou comprovada a necessidade de uma ação 
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intensiva no combate aos níveis elevados de ruído no sentido de garantir aos 

trabalhadores boa qualidade de vida.  

Guerra (2002) estudou a prevalência de perda auditiva em trabalhadores 

metalúrgicos por meio de análise de um programa de conservação auditiva. O 

trabalho utilizou-se de dados provenientes de um programa de saúde de caráter 

preventivo, inserido em uma empresa metalúrgica privada, para a abordagem de um 

tema de grande relevância em saúde ocupacional: a perda auditiva relacionada ao 

trabalho, mais especificamente a perda auditiva induzida por ruído (PAIR). A forma 

de apresentação adotada estudo compreendeu considerações introdutórias, 

resultados e conclusão sobre o tema proposto. Teceram-se considerações sobre 

aspectos relacionados à efetividade do Programa de Conservação Auditiva (PCA), 

em funcionamento na empresa há cerca de seis anos. Foi constatada a dificuldade 

deste programa no que se refere à qualificação do nível de exposição individual ao 

ruído no ambiente de trabalho, prejudicando a classificação dos grupos de 

trabalhadores ocupacionalmente expostos. Confirmou-se a existência de condição 

patológica importante no contexto da saúde do trabalhador no Brasil. 

Taleb (2003) estudou a perda auditiva induzida por ruído ocupacional 

(PAIRO) e relatou que entre todos agentes que constituem risco ocupacional o ruído 

aparece mais frequente, mais distribuído universalmente e expõe elevado número 

de trabalhadores. Quando estudam perdas auditivas ocupacionais deve considerar a 

existência de outros agentes causais que não só podem gerar perdas auditivas, 

como também interagir com o ruído potencializando seus efeitos sobre a audição. 

Entre outros, pode-se citar a exposição a certos produtos químicos, as vibrações e o 

uso concomitante de alguns medicamentos. Desta forma, o conceito de perda 

auditiva ocupacional deve ser mais abrangente, considerando o ruído, sem dúvida, 

como o agente principal, mas sem ignorar a existência de outros, com todas as 

implicações que estes podem originar em termos de diagnóstico, medidas 

preventivas, legislação, entre outras. 

Gobatto et al. (2003) estudaram o efeito da aprendizagem por meio de 

exames audiométricos sequenciais de trabalhadores de indústria metalúrgica e suas 

implicações nos programas de conservação auditiva. Relataram que a avaliação 

audiométrica é crucial nos programas de prevenção das disacusias ocupacionais. 

Exames periódicos são comparados um a um com o exame admissional e a 

ocorrência de piora das vias auditivas desencadeia ações preventivas sobre o 
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trabalhador e seu posto de trabalho. Muitos trabalhadores "melhoram" seus limiares 

nos primeiros anos devido à aprendizagem. Se tais melhoras forem contempladas 

pela legislação a detecção de perdas auditivas pode ser antecipada. O objetivo de 

estudo foi identificar o efeito da aprendizagem nas audiometrias industriais e avaliar 

suas implicações, particularmente, sobre a validade do exame audiométrico 

admissional. Foram analisados 835 audiogramas de 167 metalúrgicos e comparados 

cinco exames periódicos com o exame admissional, consideradas como efeito 

aprendizagem as melhoras de 5 dB em frequências isoladas ou em grupos de 

frequências. Entre 92-96% dos trabalhadores apresentaram melhoras de 5 dB, entre 

500-6.000 Hz, no período pesquisado. De 31-37% apresentaram melhoras de 5 dB, 

do segundo para o primeiro exame e de 23-35%, do quinto para o primeiro. Na 

média aritmética dos limiares em 500, 1.000 e 2.000 Hz e em 3.000, 4.000 e 6.000 

Hz, de 16 a 23% apresentaram melhoras do segundo para o primeiro exame e de 11 

a 15%, do quinto para o primeiro. Concluíram que o efeito aprendizagem produziu 

melhoras dos limiares tonais em mais de um terço da população estudada, nos seis 

primeiros exames audiométricos sequenciais. Questiona-se a validade do primeiro 

exame audiométrico como referencial, para ser comparado com os sequenciais. 

 

 

2.3 QUALIDADE DE VIDA DO TRABALHADOR NO SETOR RODOFERROVIÁRIO 
 

De acordo com Gonçalves (2009), o trabalho executado tem relação direta 

com a manutenção da qualidade de vida do homem e fundamenta-se nas 

características essenciais dos processos produtivos. A modernização de tarefas e a 

reestruturação produtiva é fator contemporâneo complexo, que trouxe mudanças na 

vida social e nos processos de trabalho do trabalhador. 

De acordo com a CLM Controller (2013, p. 1), 

 

A expressão Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) é bastante ampla, 
porém, para que se possa analisá-la, é de fundamental importância um 
clima organizacional positivo. [...] É essencial investir em atividades que 
visem à melhoria da qualidade de vida dos nossos profissionais e em ações 
que busquem o aperfeiçoamento do ambiente de trabalho. 

 

A Terceira Revolução Industrial surgiu no Japão e se expandiu pelo mundo, 

fundamentada na microeletrônica e na tecnologia digital, introduziu o robô e alguns 
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tipos de softwares para controlar e integrar os processos de trabalho, gerando 

impactos significativos na produção e na nova forma de como o trabalhador é 

executado. No entanto, algum tipo residual de trabalho ainda está sendo executado 

com práticas prejudiciais ao homem (GONÇALVES, 2009). 

De acordo com a CLM Controller (2013, p. 1), 

 

[...] dentro da QVT - origem, evolução e perspectivas - está um ambiente 
saudável, caracterizado não somente por condições de trabalho seguras e 
salutares, mas também por uma atmosfera psicológica sadia. Na realidade, 
um clima organizacional favorável dentro do contexto profissional constitui 
importante passo para a Qualidade de Vida no Trabalho e melhoria da 
Qualidade de Vida do indivíduo. 

 

Atualmente, a tecnologia substitui os trabalhadores dos mais diversos 

setores e departamentos, exigindo que sejam requalificados para desempenhar as 

funções ou assumir responsabilidades que anteriormente eram executadas de forma 

simples, elevando os índices de desemprego, com redução no nível de mão de obra 

ofertada em muitos setores (GONÇALVES, 2009). 

O serviço de intervenção do Estado deve estimular o desenvolvimento de 

práticas tecnológicas na indústria, porém, a ausência de relações democráticas no 

trabalho, em que o trabalhador efetivamente participe dos processos e tomadas de 

decisão, bem como a instabilidade no empregado dificulta sua completa introdução. 

De acordo com Moretti (2009), a qualidade de vida do homem no trabalho, 

atualmente, pode ser entendida como um pensamento que envolve pessoas, 

trabalho e organizações, com destaque para dois importantes aspectos: o bem-estar 

do trabalhador e a eficácia organizacional para, inclusive, promover a participação 

dos trabalhadores nas decisões e nos problemas do trabalho. Sendo assim, a 

satisfação no trabalho tem sido estudada e discutida por inúmeros estudiosos, da 

área de Administração, Saúde Ocupacional, Medicina do Trabalho, Ergonomia, entre 

outras, no entanto, a satisfação no trabalho não pode estar isolada da vida do 

indivíduo em seu todo, é parte fundamental para o bem-estar e felicidade do homem 

enquanto sujeito (MORETTI, 2009).  

Rodrigues (1994, p. 93) comenta que: “os empregados que possuem uma 

vida familiar insatisfatória tem o trabalho como único ou maior meio para obter a 

satisfação de muitas de suas necessidades, principalmente, as sociais”. Assim, o 

trabalho assume dimensões enormes na vida do homem. 
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Diante do exposto, nota-se também que a globalização e a reestruturação 

produtiva aumentaram a necessidade das organizações compreenderem a realidade 

dos trabalhadores, não apenas no ambiente de trabalho, no seu cotidiano, nos locais 

de convívio e também na família. Um trabalhador exposto ao ruído intenso irá sofrer 

impactos severos na vida por impactar na comunicação deste e tornar-se 

prejudicada na trajetória de sua relação de vida com o trabalho (GONÇALVES, 

2009). 

A dificuldade em ouvir sons é a primeira a ser percebida pelo trabalhador, 

incluindo ouvir o som de um apito, um telefone tocando, sinais de alerta, do tic-tac 

do relógio, o canto do pássaro ou outros sons (OLMI e SANTOS, 2012). 

O aprofundamento do grau da perda auditiva e a extensão das frequências 

afetadas pelo ruído compromete a compressão da fala e, principalmente, quando o 

indivíduo está em locais com ruídos ao fundo ou em uma conversa em grupos. As 

dificuldades afastam o PAIR de experiências sonoras, induzindo à dificuldade de 

ouvir o movimento de outras pessoas em seu redor, provocando tensão e 

insegurança em localizar ou julgar a distância das fontes sonoras, gerando 

ansiedade. Quando relacionada à comunicação a perda auditiva prejudica as 

relações interpessoais e induz o sujeito à sensação de insucesso e frustração, 

mostrando-se como uma desvantagem psicossocial. No convívio social o portador 

de PAIR é considerado um desatento ou antissocial (GONÇALVES, 2009). 

Nem sempre o trabalhador com PAIR compreende a natureza real de suas 

dificuldades comunicativas, quando ocorre a falta de percepção dos efeitos da PAIR 

em sua vida, ou uma crença de baixo risco de perda auditiva pela exposição ao 

ruído tornar-se mais difícil uma ação preventiva ou reabilitadora para esse indivíduo. 
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3 MATERIAL E MÉTODO 

 

Este estudo teve como base o método retrospectivo, em audiometrias de 

onze pacientes de uma clínica de saúde ocupacional, estabelecida dentro de uma 

empresa do setor ferroviário, na cidade de Curitiba, estado do Paraná, Brasil. A 

empresa objeto de estudo concordou com a pesquisa e permitiu a coleta de dados, 

autorizando o uso das audiometrias dos trabalhadores, desde que suas identidades 

não fossem reveladas nos resultados auferidos. Os dados foram organizados, 

tratados e transferidos para o Excel, para posterior análise e mensuração de seus 

resultados. 

 

 

3.1 INSTRUMENTOS 

 

Os exames audiométricos foram realizados no setor de saúde ocupacional, 

durante os anos de 2012 e 2013, com dois diferentes instrumentos (Audímetro VSC 

2050 e um equipamento MA41), calibrados segundo a legislação brasileira. 

 

 

3.2 METODO 

 

A audiometria utiliza parâmetros adequados e (audiometria tonal) classifica 

as perdas auditivas por grau e tipo de perda, com base nas teorias de Lloyd e 

Kaplan (1978) e Silman e Silverman (1997). Todas as audiometrias foram realizadas 

em cabine própria. 

A Norma Regulamentadora (NR-7) preconiza que a PAIR ocupacional está 

entre as principais doenças do trabalho, mas pode ser evitada e estabilizada, 

impedindo sua evolução, tendo em vista que quando instalada não tem cura. O 

controle da perda auditiva busca fundamentos no exame audiométrico, análise e 

monitoramento de anotações e registros do período, mostrando evidências para 

identificar se a audição continua ESTÁVEL, se adquiriu perda auditiva ou seja teve  

DESENCADEAMENTO, ou sua piora AGRAVAMENTO com comprometimento de 

perda no período em análise.  
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A coleta dos dados correspondeu ao período de 2011-2012 e 2012-2013, 

com início em 2012 e finalização em 2013, sendo 11 exames periódicos, todos do 

gênero masculino. A análise obedece aos princípios das Normas Regulamentadoras 

Brasileiras e conceitos da saúde, manutenção e conservação da saúde auditiva do 

trabalhador. 

 

 

3.3 POPULAÇÃO E MOSTRA 

 

A população selecionada para este estudo é composta de onze indivíduos, 

cinco maquinistas e seis mecânicos de locomotivas de empresa de trens, com 

exposição permanente ao ruído laboral. A amostra selecionada eram homens com 

idade média variando entre 21-59 anos e entre 2-35 anos de empresa.  

O critério de inclusão foi que os indivíduos selecionados deveriam 

apresentar audiometrias periódicas realizadas e constar algum grau de perda 

auditiva durante o exame periódico. O critério de exclusão foi que deveria constar 

perda auditiva no admissional e registrar como normal no período da admissão do 

trabalhador. A pesquisa desenvolvida não apresentou risco para o participante tendo 

em vista que os dados foram obtidos nos prontuários, dispensando a presença física 

do indivíduo. 
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4 RESULTADOS 

 

Como resultado da análise audiométrica realizada nos mecânicos temos: 

• Na orelha esquerda nas frequências graves resultado foi normal, com 

perda leve nas frequências agudas; 

• Na orelha direita houve prevalência de audição normal nas frequências 

graves e perda leve nas frequências agudas. 

 

Como resultado da análise audiométrica realizada nos maquinistas temos: 

• Na orelha direita houve prevalência de audição normal nas frequências 

graves e perda leve nas frequências agudas; 

• Na orelha esquerda houve prevalência de audição normal nas 

frequências agudas e perda leve nas frequências agudas. 

 

Esses resultados podem ser visualizados com detalhes nas Tabelas 1 e 2.  

 

 

Tabela 1 – Percentuais das audiometrias 
 
DESCRIÇÃO DOS AUDIOGRAMAS PERCENTUAL (%) Nº de caso s ocorridos  

Normal (estável) 18,18% 6 

Sugestivo PAIR (agravamento) 6,06% 2 

Perda Auditiva em Frequência Isolada 3,03% 1 

Rebaixamento 6000 Hz 18,18% 6 

Rebaixamento 8000 Hz 12,12% 4 

 Rebaixamento 6000 e 8000 Hz 12,12% 4 

Sugestivo Agravamento 6,06% 2 

Sugestivo Desencadeamento (Desencadeou) 6,06% 2 

Perda Auditiva Mista 0,00% 0 

Perda Auditiva Condutiva 0,00% 0 

Perda Auditiva Neurossensorial  18,18% 6 

CASOS OCORRIDOS 100,00% 33 
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3.6 DISCUSSÃO 
 

 

As audiometrias obtidas da orelha direta registraram que os operadores 

apresentaram maior índice de audição normal nas frequências graves e resultados 

alterados nas frequencias agudas. Considera-se que a empresa acompanha 

adequadamente a saúde audtiva dos colaboradores e sugere recomendações 

segundo as Normas Regulamentadoras, para usar equipamentos de proteção 

auricular adequados, permitindo assim uma atividade mais segura.  

Nesse mesmo sentido, Lopes et al. (2009) comenta que a exposição 

ocupacional ao ruído de modo intenso pode desenvolver trauma acústico e perda 

auditiva súbita, produzindo alteração temporária e prejuízo na audibilidade devido a 

degeneração das células ciliadas do Órgão de Corti (PAINPSE) - (HUNGRIA, 1995, 

BRASIL, 2009, LOPES et al., 2009).  

Figueiredo et al. (2010) apontam que o ruído produzido por atividades de 

alto tráfego resultam em enormes prejuízos à saúde auditiva do operador de 

empresas de trem, com perdas irreparáveis e riscos ocupacionais insondáveis, fator 

preocupante para os motoristas e operadores de produção que tem que lidar 

diariamente com o ruído intermitente e ininterrupto. 

A orelha esquerda registrou índice maior de audição normal nas frequências 

graves, nas frequências agudas, registrou maiores índices de alteração, com 

indícios de preocupação por ultrapassar o limiar auditivo normal.   

Na orelha direita os maquinistas apresentaram maior índice para audição 

normal e menores para perda leve nas frequências graves; nas frequências agudas 

apresentam maior índice para audição normal e perda leve; na orelha esquerda 

apresentaram elevado índice de audição normal nas frequências graves; nas 

frequências agudas, apresentaram maior índice para perda leve.  

Autores como Figueiredo et al. (2010) entendem que o barulho de 

locomotivas de trem produz elevada poluição sonora, somado à isso a má 

conservação das locomotivas, a falta de isolamento acústico, o atrito da locomotiva 

metálica com o trilho do trem e a má pavimentação dos trilhos contribuem para que 

ocorra perda auditiva dos colaboradores (FIGUEIREDO et al., 2010). 

O maquinista está sujeito à exposição de sons e ruídos sintomáticos ou 

assintomáticos com prolongamento de exposição do trabalhador ao ruído e tornam-
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se agressores ao aparelho auditivo. Os sons mais conhecidos são a buzina, freio da 

máquina, “homem morto”, entre outros.  

O som da buzina pode chegar a 429dB e quando o freio libera descarga de 

ar atinge entre 125dB a 130dB. O dispositivo de segurança “homem morto” é 

instalado internamente na locomotiva para verificar se o maquinista está bem o 

dispositivo toca intermitentemente em um período de 35 em 35 segundos, para 

desliga-lo é necessário que o maquinista aperte um pedal. Quando a locomotiva 

passa em centros urbanos pode atingir até 80dB, momento este em que o 

maquinista utiliza a buzina para cada cruzamento que encontra, esse cruzamentos 

são chamados de Passagem de Nível (PN), nessas passagem o maquinista buzina 

com 2 toques longos, 1 toque curto e 1 toque longo, o som dos toques curtos duram 

cinco segundos e o som dos toques longos duram 10 segundos e ambos podem 

atingir 420dB.  

Para exemplificar, uma composição que faz o trajeto Curitiba - Ponta 

Grossa, faz com que o maquinista exponha-se a 24 Passagens de Níveis isso por 

que um trem tem que buzinar antes de pontes e viadutos ou quando há pessoas 

trabalhando na estrada ou em sua linha de passagem. Dentro da locomotiva ainda 

há outros ruídos com o do rádio para comunicão acaba ficando em alto volume. 

No entanto, a maior perda auditiva foi percebida em maquinistas contratados 

na década de 70, quando ainda não eram exigidos EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individual) e quando se deu o início da realização de exames audiométricos. 

Os mecânicos estão expostos ao ruído na testagem de locomotivas por 

longo período, durante a manutenção da locomotiva utilizam-se de ferramentas 

como a esmirilhadeira e a desencrostadeira que podem chegar a 110dB. O barulho 

produzido pelo equipamento de solda pode chegar a 115dB e o atrito do metal 

também produz ruído intenso.  

Maquinistas e mecânicos que utilizam o Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) durante o trabalho não apresentam perda auditiva significativa de PAIR, 

porém, maquinistas ou mecânicos com mais tempo de emprego e que não utilizaram 

o EPI, mais de vinte anos na função, apresentaram perda auditiva ocupacional. 

Assim, comparar a PAIR de maquinista e mecânicos de locomotiva de trem, pela 

exposição ao ruído constante no trabalho é fundamental para a prevenção.  
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CONCLUSÃO 

 

O comportamento audiométrico observado neste trabalho nos faz concluir 

que o controle da Saúde Ocupacional estava sendo monitorado, estando os 

responsáveis atentos às perdas audiométricas dos trabalhadores. Isso pode ser 

confirmado quando os resultados apontaram que 54,54% apresentou normalidade, 

18,18% sugeriu PAIR, 9% apresentou PAFI (perda auditiva em frequência 

isolada/alterada) e 18,18% sugeriu desencadeamento. Ou seja: 

 

Entre os maquinistas: 

•  3 (três) mantiveram audição estável; 

•  1 desencadeou perda auditiva; 

•  1 agravamento.  

Entre os mecânicos: 

• 3 (três) permaneceram estável; 

• 1 desecadeou; 

• 1 agravamento. 

• 1 Perda Auditiva em Frequência Isolada 

 

O trabalho indicou diferenças entre mecânicos e maquinistas, demonstrando 

quão importante é o acompanhamento audiológico periódico visando à prevenção da 

saúde auditiva do trabalhador. Conclui-se que é fundamental realizar medidas para o 

controle do ruído, com acompanhamento e implante do Programa de Conservação 

Auditiva (PCA), cujas transformações determinam um ambiente seguro e saudável 

para o trabalho. 

 

 

 

 

 



32 
 
 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

American College of Occupational and Environmental Medicine; Acoeme Evidence 
Based Statement. Noise induced hearing loss. J. Occup. Environ. Med. 2003, 45. 
 
Aragute, M; Souza, MMN; Mastrochirico, RJ; Santos, SA. Caracterization of tinnitus 
in workers evaluated at CEREST/SP-Brazil. Distúrb Comun, 2000;11(2):207-25. 
 
Brasil. Portaria nº 19, de 09 de abril de 1998. Estabelece a necessidade de diretrizes 
e parâmetros mínimos para a avaliação e o acompanhamento da audição dos 
trabalhadores, expostos a níveis de pressão sonora elevados e o texto técnico. 
Ministério do Trabalho e Emprego, Brasília. Disponível em: 
http://www.mte.gov.br/legislacao/ portarias/1998/p_19980409_19.pdf> Acesso em 25 
nov 2012. 
 
_____. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 
Ações Programáticas Estratégicas. Perda auditiva induzida por ruído (PAIR) - (Série 
A. Normas e Manuais Técnicos). Saúde do Trabalhador; 5. Protocolos de 
Complexidade Diferenciada. Brasília: Ministério da Saúde, 2006. Disponível em: 
http://www.opas.org.br/ saúde do trabalhador/arquivos/Sala326.pdf> Acesso em 22 
nov 2012. 
 
_____. Perda auditiva induzida por ruído (PAIR) / Ministério da Saúde, Secretaria de 
Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Brasília: 
Ministério da Saúde, 2006. 
 
Bernardi, APA. Audiologia ocupacional. São José dos Campos: Pulso, 2003. 
 
BRONZATTI, Giovana David. Avaliação do ruído causado pelo transporte ferroviário 
na cidade de IJUÍ/RS. Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande 
do Sul. Departamento de Tecnologia. Curso de Engenharia Civil. Ijuí/RS, 2009. 
 
China National Research Center on Aging (CNRCA). Data book of Old-age Support 
Survey on Chinese Elderly. Beijing: Hualin Press; 1994. 
 
CLM Controller. Clima Organizacional. Qualidade de Vida no Trabalho. BEC Boletim 
Externo CLM. Edição n. 24, jan./2013. Disponível em 
<http://www.clmcontroller.com.br/documentos/BEC/BEC_EDICAO_24_JANEIRO_20
13.pdf>. Acesso em 31 mar 2013. 
 
Fernandes, Márcia; Morata, Thaís Catalani. Estudo dos efeitos auditivos e extra-
auditivos da exposição ocupacional a ruído e vibração. Rev. Bras. Otorrinolaringol, 
São Paulo, v. 68, n. 5, Oct. 2002.  
 
Gerges, S. Ouvido adaptado. Revista Proteção, (56):34-35, 1996. 
 
Gobbato, ILHFG; Everardo AC; Sampaio. MH; Gobbato Jr., FM. Learning effect in 
sequential industrial audiometries in a metallurgical industry and its influence on 
hearing conservation programs. Rev Bras Otorrinolaringologia; 70(4):540-544, jul.-



33 
 
 

 

 

ago. 2004. Congresso Triológico de Otorrinolaringologia, 3, Rio de Janeiro, 8- 11 out. 
2003. 
 
Gonçalves, CGO. Saúde do trabalhador. São Paulo: Roca, 2009. 
Guerra, MR; Lourenço, PMC; Bustamante-Teixeira, MT; Alves, MJM. Prevalence of 
noise-induced hearing loss in metallurgical company. J Public Health, 
2005;39(2):238-244. 
 
Hungria H. Otorrinolaringologia. Rio de Janeiro: Guanabara-Koogan; 1995. 
 
Lima MIM, Câmara VM. Uma metodologia para avaliar e ampliar o conhecimento de 
adolescentes do ensino fundamental sobre acidentes de trabalho. Caderno de 
Saúde Pública, 2002, 18:115-20. 
 
Lopes, AC, Nelli MP, Lauris JRP, Amorim RB, Melo ADP. (b). Condições de saúde 
auditiva no trabalho: investigação dos efeitos auditivos em trabalhadores expostos 
ao ruído ocupacional. Arq. Inter. Otorrinolaringol. 2009;13(1):49. 
 
Lopes, AC; Otubo, KA; Basso, TC; Marinelli, ÉJI; Lauris, JRP. Occupational hearing 
loss. Tonal Audiometry X High Frequencies Audiometry, 2009,13,3. 
 
Lopes, G; Russo, ICP; Fiorini, AC. Estudo da audição e da qualidade de vida em 
motoristas de caminhão. Rev. CEFAC. 2007;9:532-42. 
 
Martínez, MC. Evaluation and application of a strategy of intervention in workers 
etposed a highs leveles of noise. Salud Trab, 1997;5(2):71-9, jul.  
 
Miranda, CR; Dias, CR; Pena, PGL; Nobre, LCC; Aquino, R. Occupation deafness in 
industrialist workers of metropolitan region of Salvador, Rev. Bras. 
Otorrinolaringologia, 1998;64(2):109-14.   
 
Moretti, Silvinha. Qualidade de vida no trabalho x auto-realização humana. Instituto 
Catarinense de Pós-Graduação – ICPG, 2009. Disponível em < 

http://www.ergonomia.ufpr.br/PB%20qvt%20realiz%20humana.pdf>. Acesso em 31 mar 
2013. 
 
Martins, Osni de Melo. PAIR. Legislação geral. Caracterização, diagnóstico, exames 
e classificação. Perícia Médica em PAIR. Curitiba / PR-2011. 
 

NR 7 - NORMA REGULAMENTADORA 7. Programa de controle médico de saúde 
ocupacional. Disponível em 
<http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr7_quadroI.htm#ANEXO_I>. 
Acesso em 23 mai 2013._ 
 
NIOSH (2006). In: Brasil. Perda auditiva induzida por ruído (PAIR) / Ministério da 
Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2006. 
 



34 
 
 

 

 

Olmi, CR, Santos, S. Perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR). Sociedade 
Universitária Redentor. Faculdade Redentor. Pós-Graduação Lato-Sensu em 
Enfermagem do Trabalho. 2012. 
 
Padovani, CNCV; Queirós F; Sila, LPA. Percepção das condições auditivas pelos 
servidores públicos da Universidade do estado da Bahia: considerações sobre o 
projeto saúde auditiva. Rev. Baiana de Saúde Pública. 2004, 28:203-11. 
 
Rodrigues, M. V. C. Qualidade de vida no trabalho – Evolução e Análise no nível  
gerencial. Rio de Janeiro: Vozes, 1994. 
 
Taleb, GC. PAIRO - Hearing loss induced by occupational noise. Niterói; UFF; 2003.  
 
Teles, RM; Medeiros, MPH. Perfil audiométrico de trabalhadores do distrito industrial 
de Maracanaú/CE. Revista da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia, 2007;12:233-
39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



36 
 
 

 

 

ANEXO I 

 
Tabela 3 – Levantamento das audiometrias mecânicos e maquinistas 

 

 

 

 

 

Frequencias graves Frequencias agudas Frequencias gra ves Frequencias agudas

11,6 45 11,6 40

11,6 13,3 33,3 50

13,3 26,6 10 31,6

16,6 13,3 16,6 18,3

10 40 10 28,3

Frequencias graves Frequencias agudas Frequencias gra ves Frequencias agudas

46,6 55 13,3 56,6

10 11,6 10 10

20 32,6 13,3 30

20 30 23,3 33,3

13,3 15 15 18

MAQUINISTAS

ORELHA DIREITA ORELHA ESQUERDA

MECÂNICOS

ORELHA DIREITA ORELHA ESQUERDA
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ANEXO II 

 
 
 
 

AUTORIZAÇÃO 
 
 

            De pleno conhecimento do teor das analises que serão realizadas com os 

dados das audiometrias, concordamos com o trabalho intitulado:  Perdas Auditivas 

em Maquinistas e Mecânicos de locomotiva de Empresa Brasileira, proposto pela 

acadêmica Monica Karina Schlink Alves Pereira,  do curso de especialização em 

audiologia clínica e ocupacional da Universidade Tuiuti do Paraná e que terá 

orientação da professora Cláudia Giglio de Oliveira Gonçalves. 

  Outrossim, lembramos que a acadêmica deverá respeitar princípios éticos e 

de confidencialidade não devendo divulgar nomes de empresas e nem de seus 

colaboradores. 

  

  

Atenciosamente, 

  

  

Médico Coordenador de Saúde Ocupacional 

 
 
 


