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RESUMO 

 

O Programa de Preservação Auditiva (PPA) visa prevenir ou estabilizar a perda 

auditiva relacionada ao trabalho por meio de um processo dinâmico, com 

oportunidades de melhoria contínua, o qual se desenvolve por meio de atividades 

planejadas e coordenadas, distribuídas em etapas entre as diversas áreas envolvidas 

na organização. A auditoria do PPA, deve atuar como um elemento de integração em 

que são reunidas e interpretadas as informações de todas as outras atividades do 

programa. O objetivo deste estudo é realizar uma auditoria do PPA visando a 

mensuração das atividades previstas no programa, bem como a análise situacional 

do desempenho do PPA frente à legislação brasileira. O método consiste em uma 

pesquisa do tipo avaliativo, retrospectivo, quantitativo, que avaliou o PPA – Programa 

de Preservação Auditiva implantado em três unidades de uma empresa do ramo 

madeireiro. A mensuração do desempenho global do protocolo de auditoria aplicado 

no PPA apresentou os seguintes percentuais de conformidades: unidade 1 - 89%, 

unidade 2 - 82% e unidade 3 - 79% onde foi possível verificar que quanto maior for o 

tempo de implantação do PPA maior a qualidade e conformidade. A utilização do 

presente protocolo para auditoria poderá representar um grande avanço para a 

sistematização das ações relacionadas ao PPA nas organizações, com foco nas 

exigências atuais da legislação brasileira, destinando a quantificar adequações e 

qualificar falhas no processo, subsidiando decisões gerenciais para implantação de 

ações corretivas e de oportunidades de melhorias, bem como comparar resultados 

em momentos subsequentes. 

 

Palavras-Chave: programa de preservação auditiva; saúde ocupacional; legislação 

trabalhista; auditoria. 
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ABSTRACT 
 

The Hearing Conservation Program (HCP) aims prevent or stabilize the work related 

hearing loss through a dynamic process with opportunities for continuous 

improvement, which developed through planned and coordinated activities distributed 

in stages between different areas involved in the organization. The audit of the HCP, 

must act as an integrating element in which are gathered and interpreted information 

from all other program activities. The objective of this study is to perform an audit of 

HCP aimed at measuring the activities under the program, as well as the situational 

analysis of the performance of the HCP front of Brazilian law. The method consists of 

an evaluative research, retrospective, quantitative, which evaluated the HCP - Hearing 

Conservation Program implemented in three units of a company's lumber business. 

The measurement of the overall performance of the audit protocol applied in the HCP 

submitted the following percentages of compliances: drive 1-89%, unit 2-82% and unit 

3-79% where it was possible to verify that the larger the deployment time of the HCP 

higher quality and compliance. The use of this protocol for audit could represent a 

major breakthrough for the systematization of HCP -related actions in organizations, 

focusing on the current requirements of Brazilian legislation, intended to quantify and 

qualify adaptations flaws in the process, supporting management decisions for the 

implementation of corrective actions and opportunities for improvement as well as 

compare results in subsequent times. 

 

Keywords: hearing conservation program; occupational health; labor legislation; 

auditing. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

9 

LISTA DE QUADROS 
 
QUADRO 1 –  DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCOS 

PARA PAIR DAS TRÊS UNIDADES................................................ 54 

QUADRO 2 –  DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DA GESTÃO DE 

DIAGNÓSTICO AUDIOLÓGICO DAS TRÊS UNIDADES ............... 55 

QUADRO 3 –  DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DA GESTÃO DE 

MEDIDAS DE CONTROLE INDIVIDUAL DAS TRÊS UNIDADES .. 56 

QUADRO 4 –  DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DA GESTÃO DE 

MEDIDAS DE CONTROLE COLETIVO DAS TRÊS UNIDADES .... 57 

QUADRO 5 –  DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DA GESTÃO DE 

DIAGNÓSTICO AUDIOLÓGICO DAS TRÊS UNIDADES ............... 58 

QUADRO 6 –  DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DA GESTÃO DE 

TRIBUTOS TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO DAS TRÊS 

UNIDADES ...................................................................................... 59 

QUADRO 7 –  DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DA GESTÃO DO 

CONHECIMENTO DAS TRÊS UNIDADES ..................................... 60 

QUADRO 8 –  AUDITORIA ..................................................................................... 60 

QUADRO 9 –  MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ITENS DOS PPA DAS 

UNIDADES ...................................................................................... 61 

QUADRO 10 –  ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES CORRETIVAS E 

OPORTUNIDADE DE MELHORIAS DA UNIDADE 1 ...................... 63 

QUADRO 11 –  ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES CORRETIVAS E 

OPORTUNIDADE DE MELHORIAS DA UNIDADE 2 ...................... 64 

QUADRO 12 –  ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES CORRETIVAS E 

OPORTUNIDADE DE MELHORIAS DA UNIDADE 3 ...................... 65 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

10 

LISTA DE TABELAS 
 
 
TABELA 1 –  RELAÇÃO DAS ATIVIDADES CONCLUÍDAS NO PPA .................. 48 

TABELA 2 –  CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE 

APLICABILIDADE ............................................................................ 51 

TABELA 3 –  CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE 

CONFORMIDADE............................................................................ 52 

TABELA 4 –  DEMONSTRATIVO DOS PROTETORES UTILIZADOS NAS TRÊS 

UNIDADES ...................................................................................... 59 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

11 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
  
  
AAO     American Academy of Otolaringology  

AFR    Air Force Regulation  

APHA    American Public Health Association  

CAT    Comunicação de Acidente de Trabalho  

CIPA    Comissão Interna de Prevenção de Acidentes  

CNRCA   Comitê Nacional de Ruído e Conservação Auditiva  

dB    Decibel  

EPI    Equipamento de Proteção Individual  

FUNDACENTRO  Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do 

Trabalho  

GHE    Grupo Homogêneo de Exposição  

HHIE    Hearing Handicap Inventory for the Elderly  

HO    Higiene Ocupacional  

INSS    Instituto Nacional de Seguro Social  

IS    Índice da Significância  

ISO    International Organization for Standardization  

MTE    Ministério do Trabalho e Emprego  

MTLA   Mudança Temporária do Limiar 

NE    Nível de Exposição   

NHO     Norma de Higiene Ocupacional  

NIOSH    National Institute of Occupational Safety and Health  

NR    Norma Regulamentadora  

OMS    Organização Mundial da Saúde  

O.S.   Ordem de Serviço  



 

 

 

12 

OSHA   Occupational Safety and Health Administration  

PAIR    Perda Auditiva Induzida pelo Ruído  

PCA   Programa de Conservação Auditiva 

PCMSO   Programa de Controle de Saúde Ocupacional  

PPA    Programa de Preservação Auditiva  

PPPA   Programa de Prevenção de Perdas Auditivas 

PPRA   Programa de Prevenção de Riscos Ambientais  

RH    Recursos Humanos  

SGI    Sistema de Gestão Integrada  

SESI    Serviço Social da Indústria  

SST    Segurança e Saúde do Trabalho  

SESMT   Serviços Especializados de Segurança e Medicina do Trabalho   

SUS    Sistema Único de Saúde  

UTP    Universidade Tuiuti do Paraná  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

13 

SUMÁRIO 
 

1   INTRODUÇÃO.............................................................................................. 14 

2   OBJETIVOS ................................................................................................. 18 

2.1    OBJETIVO GERAL ....................................................................................... 18 

2.2    OBJETIVOS ESPECÍFICOS ........................................................................ 18 

3  REVISÃO DE LITERATURA ........................................................................ 19 

3.1    PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO AUDITIVA NO TRABALHO ................ 19 

3.1.1  Perda Auditiva Induzida pelo Ruído.............................................................. 19 

3.1.2  Características e conceitos do programa de preservação auditiva - PPA .... 20 

3.1.3  O programa de preservação auditiva (PPA) na legislação ........................... 24 

3.2  AVALIAÇÃO E AUDITORIA DE PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO  

AUDITIVA NO TRABALHO .......................................................................... 29 

3.2.1  Avaliação de PPA ......................................................................................... 29 

3.2.2  Auditoria de PPA .......................................................................................... 34 

4   MÉTODOS ................................................................................................... 45 

4.1    CARACTERIZAÇÕES DAS UNIDADES ...................................................... 46 

4.2    INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS .................................................. 49 

4.2.1  Documentos da empresa .............................................................................. 49 

4.2.2  Protocolo de auditoria ................................................................................... 49 

5  RESULTADOS ............................................................................................. 54 

6  DISCUSSÃO ................................................................................................ 66 

7  CONCLUSÃO ............................................................................................... 79 

REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 81 

ANEXOS ................................................................................................................... 88 

ANEXO A – PARECER DO CEP .............................................................................. 89 

ANEXO B – FLUXOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PPA ........................................ 91 

ANEXO C – PROTOCOLO PARA AUDITORIA DO PPA .......................................... 92 

APÊNDICES ............................................................................................................ 103 

APÊNDICE A – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS ................................................ 104 

 



 

 

 

14 

1  INTRODUÇÃO 

  

A evolução tecnológica e o progresso trouxeram o bem estar e a melhoria da 

qualidade de vida, por outro lado, a poluição sonora fez com que uma significativa 

parcela da população mundial fosse exposta a ruído intenso, seja no ambiente de 

trabalho (caracterizado como ocupacional), ou no ambiente de atividades domésticas, 

lazer, esportivas, entre outras. (KOBATA, 2000). 

No Brasil, a exposição ao ruído ocupa a terceira posição entre os agentes 

causadores de doenças relacionadas aos trabalhos (RIOS, 2007). Na Rio+20 (2012) 

Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, um dos temas 

abordados foi que a poluição sonora ultrapassou a da água para ocupar o segundo 

lugar como maior causadora de doenças. Nesse preocupante ranking da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), a poluição sonora fica atrás apenas da atmosférica. 

Essa exposição, quando em excesso (intensidade e tempo), pode ocasionar 

efeitos deletérios ao organismo, levando às lesões extensas das vias auditivas, sendo 

no Órgão de Corti, na cóclea, onde ocorrem as principais alterações devido à 

sensibilidade das células ciliadas externas (ARAÚJO, 2001). 

Quanto à exposição ao ruído é insidiosa, pode levar à Perda Auditiva Induzida 

por Ruído (PAIR), que tem como características ser progressiva e de caráter 

irreversível, resultante de lesões no Órgão de Corti, na orelha interna (BERNARDI, 

2003; COSTA, 2007).  

Devido à alta incidência da PAIR entre trabalhadores, existe a preocupação em 

manter a saúde auditiva nos ambientes de trabalho, garantida como um direito à 

saúde. Assim, o aparato jurídico vem normatizando a exposição ao ruído ocupacional 

há algumas décadas. Porém um importante avanço na legislação trabalhista ocorreu 
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no final da década de 80, com a exigência da implantação de Programas de 

Prevenção Auditiva pela NR-9 (Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho ao 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA). (SALDANHA JR, 2009). 

A NR 9 (BRASIL, 1994), determina que ações preventivas sejam iniciadas 

sempre que a exposição do trabalhador ao agente atingir nível de ação, ou seja, 50% 

do limite de tolerância, a fim de minimizar a probabilidade de superexposição. Na NR-

15 (BRASIL, 1990), encontra-se estabelecido os limites de tolerância de ruído para 

ambientes ocupacionais, onde esses limites trazem embutidos os conceitos de dose 

máxima diária de exposição e de fator de dobra de tempo, ou seja, a quantidade em 

dB acima do nível máximo para a qual deve haver uma redução de 50% do tempo de 

exposição para manter o mesmo grau de risco. 

Em 1994, através da NR7, referências sobre a implantação de programas 

voltados para monitoramento e preservação da audição dos trabalhadores foram 

incluídas (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO do 

Ministério do Trabalho) por meio da Portaria Nº 19 (1994), visando à promoção e 

preservação da saúde dos trabalhadores. (GONÇALVES, 2009). 

Como proposta de um programa preventivo voltado aos trabalhadores expostos 

ao ruído, o NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Haslth) publicou, em 

1990, revisado em 1996, o “Guia Prático para Prevenção de Perda Auditiva 

Ocupacional”, constituído de elementos que contribuem substancialmente para a 

execução e sucesso do programa. Três anos depois, em 1999, o Comitê Nacional de 

Ruído e Conservação Auditiva lançou, no Brasil, o Boletim Nº6, denominado Diretrizes 

Básicas de um Programa de Preservação Auditiva - PPA, com recomendações 

mínimas para a sua elaboração. Os documentos mencionam que a avaliação de todos 

os componentes do programa, de maneira sistemática e periódica, é importante para 
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verificar se os objetivos estão sendo alcançados e assegurar a eficácia do programa, 

impedindo falhas que poderiam limitar o seu sucesso (GONÇALVES, 2009). 

Segundo Stenzel (1996), no campo de Saúde Coletiva, a temática da avaliação 

é vinculada à área do planejamento em saúde e busca a relação causal entre a 

intervenção e o efeito observado nos estados de saúde. Refere, dentre outras, a 

definição de avaliação proposta por Klineberg (1967), descrita como um processo que 

habilita o administrador a descrever os efeitos de seu programa, e, dessa forma, fazer 

um progressivo ajustamento para alcançar seus objetivos mais efetivamente. 

A literatura vem indicando como avaliar os resultados do PPA, como Mesquita 

et al. (2002) que avaliaram a eficácia do PPA por meio da análise da mudança 

significativa do limiar audiométrico (MSL). Já Prince et al. (2004); Cavalli et al. (2004); 

Sartori (2005); Bramatti (2007) e Almeida (2009) utilizaram protocolos de avaliação 

existentes e relataram que a prevenção da perda auditiva se faz com um conjunto de 

ações em que a etapa de avaliação é fundamental para garantir a eficiência do 

programa (NIOSH, 1996; USHIMURA, 2002; GONÇALVES e IGUTI, 2006).  

Bettega (2010) coloca que muitas empresas ainda limitam-se ao diagnóstico de 

PAIR como ações do PPA, deixando a prática de avaliação do Programa em segundo 

plano. Gonçalves e Iguti (2006) avaliaram o PPPA de empresas e referem que as 

ações consideradas como sendo de preservação da audição dos trabalhadores são 

predominantemente baseadas na realização de audiometrias e no fornecimento de 

protetores auriculares. Relatam, ainda, que existem diversas irregularidades quanto 

ao cumprimento da legislação em relação à implantação do PCMSO e do PPRA das 

empresas, não apresentando o PPA em completa conformidade com os padrões 

exigidos. 
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Portanto, uma vez que existem diretrizes para serem seguidas quando a 

exposição ao ruído, como fator de risco no trabalho, é fundamental que, além da 

implantação e desenvolvimento de um PPA, seja realizada sua avaliação para 

verificação da efetividade de suas ações (NIOSH, 1996; USHIMURA, 2002; 

GONÇALVES e IGUTI, 2006). 

O presente estudo tem sua importância científica em avaliar a eficácia do PPA 

e o tema originou-se a partir das minhas atividades profissionais como fonoaudióloga 

responsável pela gestão do Programa de Preservação Auditiva na empresa em 

estudo, onde senti necessidade de avaliar os programas das três unidades industriais 

onde estes programas estão implantados a alguns anos. O tempo de implantação 

varia de uma unidade para outra mas todas têm o apoio da equipe de gestão e do 

SESMT da empresa. Assim, avaliar o programa possibilita viabilizar uma análise 

qualitativa de cada atividade, destinado a quantificar, adequar e qualificar falhas no 

processo, subsidiar decisões, apoio gerenciais para implantação de ações corretivas 

e oportunidades de melhorias, bem como para comparar resultados em momentos 

subsequentes buscando a melhoria continua do programa e justificando a eficácia e 

importância do trabalho ao longo dos anos. 
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2  OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo desta pesquisa é avaliar o processo e estrutura do PPA em três 

unidades de uma empresa do ramo madeireiro. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a eficácia das ações implementadas no PPA, comparando as três 

empresas, considerando o tempo de implantação. 

 Identificar as atividades que necessitam de ações corretivas, melhorias ou 

padronizações. 

 Analisar as ações desenvolvidas de maneira que viabilize a sua aplicação e 

continuidade. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO AUDITIVA NO TRABALHO 

 

3.1.1 Perda Auditiva Induzida pelo Ruído 

 

A PAIR é uma doença relacionada ao trabalho de alta prevalência e tem sido 

objeto de estudos no campo da Saúde Pública em função das alterações auditivas 

que afetam a comunicação e a qualidade de vida dos trabalhadores. (LOPES, 2012). 

No Brasil, a PAIR ocupa o segundo lugar entre as doenças mais frequentes do 

aparelho auditivo (GABAS, 2007). Esta doença relacionada ao trabalho foi definida 

como uma diminuição gradual da acuidade auditiva decorrente da exposição 

continuada a níveis elevados de pressão sonora (NPS), provocando lesão nas células 

ciliadas externas e internas do órgão de Corti. É caracterizada por perda auditiva 

neurossensorial, irreversível, quase sempre bilateral e simétrica, não ultrapassando 

40 dB (NA) nas frequências graves e 75 dB (NA) nas frequências agudas; 

manifestando-se primeiramente, em 6000 Hz, 4000 Hz e/ou 3000Hz, estendendo-se 

às frequências de 8000 Hz, 2000Hz, 1000Hz, 500 Hz, e 250 Hz. É de caráter irrever-

sível e de evolução progressiva, porém passível de prevenção (HANGER, 2004). 

Também descrita como uma patologia cumulativa e insidiosa, que progride ao longo 

dos anos de exposição ao ruído associado ao ambiente de trabalho. Seus sinais 

iniciais mostram o acometimento dos limiares auditivos em uma ou mais frequências 

entre faixa de 3000 a 6000 Hz (LOPES, 2012). 

O ruído ocupacional pode, ainda, contribuir para os acidentes no local de 

trabalho, uma vez que aumenta as dificuldades de comunicação, de manutenção da 
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atenção, concentração e memória, além do estresse e fadiga excessiva. (CORDEIRO 

e GONÇALVES, 2006; GONÇALVES, 2009). 

Apesar de a perda auditiva relacionada ao trabalho ter atingido grandes 

proporções no meio industrial, as estimativas de prevalência dessa doença, nos 

diferentes segmentos de classes trabalhadoras, são basicamente efetuadas por meio 

de alguns estudos epidemiológicos, uma vez, que na grande maioria dos casos, não 

ocasiona incapacidade para o trabalho. Segundo o Ministério da Previdência e 

Assistência Social, em 1998, este aspecto determina dificuldades. (LOPES 2012). 

A PAIR pode provocar diversas limitações auditivas funcionais, as quais 

referem-se, além da alteração da sensibilidade auditiva, às alterações de seletividade 

de frequência, resolução temporal e espacial, recrutamento e zumbido (SAMELLI, 

2004). 

Considerando que os efeitos decorrentes das perdas auditivas relacionadas ao 

trabalho (PAIR, trauma acústico e perda auditiva causada por exposição a produtos 

químicos) podem prejudicar a qualidade de vida uma vez que afetam o trabalho e as 

relações sociais do portador da doença, fica evidente a importância de ações 

preventivas e coletivas que visem à conservação da audição e da saúde como um 

todo (LOPES 2012). 

 

3.1.2 Características e conceitos do programa de preservação auditiva - PPA  

 

A utilização do termo PPA - Programa de Preservação Auditiva que envolve, além da 

avaliação dos riscos otoagressores nos ambientes ocupacionais, a implantação de 

ações preventivas no programa é uma terminologia que visa o caráter preventivo e 

que passou a ser usada a partir das novas concepções a respeito do ruído na década 
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de 1990, daquele momento em diante os termos perda auditiva ocupacional e 

conservação auditiva passaram a ser empregados de diferentes formas. O ruído não 

foi mais considerado o único causador da perda auditiva ocupacional, a exposição a 

produtos químicos como os solventes aromáticos, os asfixiantes e metais (chumbo, 

arsênio, mercúrio), a vibração e o calor, combinados ao ruído no ambiente do trabalho, 

foram também considerados potencialmente prejudiciais para a audição. Essa 

descoberta gerou ações mais preventivas nos programas voltados para saúde do 

trabalhador com mais ênfase na preservação da audição (NIOSH, 1996). Segundo 

este modelo, a ênfase na prevenção evoluiu, “a partir de crenças de que esse termo 

expressaria a ideia de se evitar o desenvolvimento da perda auditiva, ao contrário do 

termo conservação, utilizado na manutenção da audição já alterada”. (Gonçalves, 

2009). Neste trabalho será utilizado o termo PPA, Programa de Preservação Auditiva, 

onde este termo será padronizado abrangendo as terminologias utilizadas por outros 

autores como PCA, Programa de Conservação Auditiva, PPPA, Programa de 

Prevenção de Perdas Auditivas e qualquer outra terminologia que enfoca programas 

de preservação auditiva. 

O Programa de Preservação Auditiva (PPA) é definido por Ibanez (1997) como 

um: 

[...] conjunto de medidas coordenadas, executadas por uma equipe 
multiprofissional, que tem por objetivo impedir que determinadas 
condições de trabalho provoquem a deterioração dos limiares 
auditivos em um determinado grupo de trabalhadores.  
 

O Boletim N° 6 do Comitê Nacional do Ruído e Conservação Auditiva CNRCA 

(1999) prevê que evitar ou reduzir a ocorrência de perdas auditivas ocupacionais deve 

ser a meta principal de qualquer tipo de Programa de Preservação Auditiva. 

Segundo Fiorini (2001), denomina-se PPA um conjunto de medidas a serem 

desenvolvidas com o objetivo de prevenir a instalação ou evolução de perdas auditivas 
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de origem ocupacional. Para que os objetivos do programa preventivo sejam 

alcançados, ações de vigilância sanitária devem ser correlacionadas com ações de 

vigilância epidemiológica.  A primeira, realizada a partir da antecipação, 

reconhecimento e avaliação dos controles dos riscos e, por seguinte, a epidemiológica 

a partir da avaliação auditiva, gerenciamento audiométrico e investigação clínica dos 

efeitos dos riscos. 

Segundo Costa e Kitamura (1995), quando inseridas na área da Saúde 

Coletiva, as ações de programas de saúde do trabalhador devem apresentar uma 

abordagem teórico-metodológica integradora. Assim, um PPA deve contemplar, além 

das questões do ruído no trabalho, a política de saúde ocupacional da empresa e 

todos os demais aspectos do programa. Devem ser abordadas as decisões de ordem 

ética, política, legal e econômica, considerando as peculiaridades específicas de cada 

empresa. Outros fatores que devem ser considerados na implantação de ações 

voltadas à saúde dos trabalhadores incluem: a política e objetivos da empresa em 

relação à saúde dos trabalhadores; o conhecimento do processo produtivo e sua 

influência sobre a saúde de seus trabalhadores; as condições de saúde levando-se 

em consideração as percepções subjetivas dos trabalhadores sobre sua saúde e o 

levantamento dos fatores endógenos, como idade, sexo e condições gerais de saúde 

que interferem na audição. 

Além de uma atuação multiprofissional (em que o trabalhador é peça 

fundamental para transformar suas condições de trabalho e saúde), as dimensões 

sociais, políticas e técnicas de identificação dos riscos tornam-se indissociáveis das 

ações de saúde ambiental (PORTO e FREITAS, 1997). De acordo com Machado 

(1997), as dimensões da atuação em Saúde do Trabalhador se estabelecem em três 
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níveis de intervenção: sobre os danos, sobre os riscos e sobre os determinantes 

socioambientais. 

Para garantir um bom aproveitamento do PPA devem ser observados também 

os fatores sócio ambientais. São necessárias avaliações periódicas, de forma a 

evidenciar o atendimento à política, às diretrizes organizacionais e ao atendimento 

aos requisitos legais, bem como os objetivos e as metas estabelecidos pela alta 

administração. A revisão é necessária, uma vez que se trata de um processo 

dinâmico, sujeito as contínuas mudanças, por meio da introdução de fatores éticos, 

ambientais, mercadológicos, sociais e econômicos.  Cada ambiente deve ter suas 

características determinantes analisadas e consideradas cuidadosamente dentro do 

conjunto que envolve os funcionários, o ruído ocupacional e os possíveis danos à 

saúde do trabalhador (SALDANHA JR, 2009). 

 Assim, as propostas de PPA vem se desenvolvendo, de acordo com cada 

momento e com a abordagem selecionada pelos autores. 

O PPA seria um conjunto de medidas elaboradas e executadas por uma equipe 

formada por médico do trabalho, engenheiro de segurança, fonoaudiólogo, 

enfermeiro, técnico de segurança e membros da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA) (ALMEIDA, 1994). 

E, para Gonçalves (2009), o objetivo do PPA é a manutenção dos limiares 

auditivos dos trabalhadores, evitando o desencadeamento ou agravamento de 

alterações ocupacionais. Para tanto, busca-se preservar a audição por meio de 

medidas preventivas através da identificação de riscos, monitoramento auditivo, 

medidas de controle dos agentes otoagressivos e ações educativas. 
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3.1.3 O programa de preservação auditiva (PPA) na legislação 

 

 

 A exigência do cumprimento da legislação vigente favoreceu a implementação 

de ações preventivas nas indústrias com agentes de riscos de exposição. De acordo 

com Gonçalves (2009), houve nas últimas décadas um crescimento de Programas de 

Saúde do Trabalhador baseados no modelo de Saúde Coletiva. O desenvolvimento 

desses programas contempla ações que investigam as condições de saúde dos 

trabalhadores, para a busca de soluções com ênfase na promoção de saúde. 

Em 1996, NIOSH publicou o “Guia prático para conservação da perda auditiva 

ocupacional, apresentando uma nova concepção para a implantação de Programas 

de Conservação Auditiva, dando ênfase às medidas preventivas, privilegiando 

alternativas para a avaliação da efetividade do programa. O ruído não foi considerado 

a única fonte de perda auditiva associada ao trabalho, exposições combinadas a 

produtos químicos, vibração e calor também foram considerados potencialmente 

prejudiciais à audição. Este guia sugere a implantação do Programa para todos os 

trabalhadores expostos a ruído superior a 85 dB (A) por 8 horas/dia sem uso de 

protetor auditivo (GONÇALVES, 2009). 

Um bom programa de prevenção propicia ganhos tanto para a empresa como 

para os empregadores. Além de diminuir custos com reclamatórias trabalhistas, 

promove boas relações no trabalho a partir da inclusão dos empregados nos objetivos 

e interesses do Programa, propiciando uma melhor qualidade de produtos e 

produtividade (NIOSH, 1996). 

No Brasil, foi aprovada pelo Ministério do Trabalho a Portaria Nº 3.214 referente 

às Normas Regulamentadoras (NR) do Capítulo V, Título II, da Consolidação das Leis 

do Trabalho relativas à Segurança e à Medicina do Trabalho (BRASIL, 1978), que tem 
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por objetivo garantir a preservação da saúde dos trabalhadores e identificar os riscos 

ocupacionais. Na Constituição Brasileira (1988, Artigo 7º), há referências à saúde e 

direitos dos trabalhadores no Capítulo II Dos Direitos Sociais, que prevê a redução 

dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança 

(GONÇALVES, 2009). 

As normas regulamentadoras foram sendo reformuladas no decorrer dos anos. 

Em 1994, a Portaria n. 24 promulga a nova NR-7, introduzindo o Programa de Controle 

de Saúde Ocupacional (PCMSO), obriga todos os empregadores e instituições que 

admitam trabalhadores como empregados a elaborarem e implementarem o 

Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), com o objetivo de 

promoção e preservação da saúde do conjunto dos seus trabalhadores. 

Em 1998, a Portaria n° 19 inseriu no anexo I as “Diretrizes e Parâmetros 

Mínimos para a Avaliação e Acompanhamento da Audição em Trabalhadores 

Expostos a Níveis de Pressão Sonora Elevados”, subsídios para a estruturação de um 

PPA e parâmetros mínimos para a avaliação e o acompanhamento da audição dos 

trabalhadores.  

Na NR 9 (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA) está a 

identificação dos riscos no processo de trabalho e deve ser considerada para o 

planejamento e execução das ações do PPA. Os limites de tolerância para 

trabalhadores expostos a níveis de ruído elevados estão estabelecidos no anexo I da 

NR 15. No que diz respeito aos riscos, no tocante aos cuidados voltados ao 

trabalhador, a NR 9 é clara ao obrigar o empregador a manter um PPRA que avalia 

sistematicamente os riscos existentes no local de trabalho e implementa ações 

corretivas para controle desses riscos. Essa análise pode ser feita por meio de 
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auditoria, embora não tenha uma citação explícita do termo na NR referida 

(SALDANHA JR, 2009). 

Sobre a questão dos danos auditivos, o Boletim nº 6 do Comitê Nacional De 

Ruído e Conservação Auditiva (CNRCA, 1999), lançou Diretrizes Básicas de um PPA, 

com recomendações mínimas para elaboração do programa, onde recomenda que, 

na elaboração do PPA, uma de suas atividades seja a avaliação da abrangência, da 

qualidade dos componentes do programa e dos resultados dos exames audiométricos 

individual e setorialmente, com a finalidade de abarcar a maior quantidade de 

informações que possam auxiliar na prevenção e na conservação da capacidade 

auditiva para aqueles indivíduos expostos a situações que podem causar danos ou 

risco de perda auditiva (SALDANHA JR, 2009). 

Na Previdência Social, para simplificar, uniformizar e adequar o trabalho do 

médico perito na investigação do nexo causal da perda auditiva ocupacional, a 

ORDEM DE SERVIÇO do INSS/DSS Nº 608 aprovou, em 1998, a Norma Técnica 

sobre Perda Auditiva Neurossensorial por Exposição Continuada a Níveis de Pressão 

Sonora Elevados de Origem Ocupacional.  

Também o Ministério da Saúde, a partir da implantação do SUS, busca 

normatizar a questão da saúde auditiva no trabalho. A implementação de ações de 

Saúde do Trabalhador (ST) no SUS é resultado de um amplo movimento em defesa 

do direito da saúde relacionada ao trabalho, e da participação dos trabalhadores nas 

decisões sobre a organização e gestão dos processos produtivos, na busca da 

garantia de atenção integral à saúde. Este processo foi iniciado no final da década de 

70, se consolidou a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, e continuou na 1ª 

Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador realizada em 1988. As experiências 

estaduais e municipais desenvolvidas no período inicial, de 1983 a 2002, se 
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constituíram em núcleos de criação de programas voltados para ações de atenção em 

saúde do trabalhador, com forte participação de sindicatos de trabalhadores e 

sanitaristas ligados ao movimento da Reforma Sanitária Brasileira. (BRASIL, 2006). 

No âmbito deste, estratégias foram criadas para a efetivação da Atenção 

Integral à Saúde do Trabalhador, destacando, entre elas, a implementação da Rede 

Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (BRASIL, 2006), cujo objetivo 

é integrar a rede de serviços do SUS voltados à assistência e à vigilância, além da 

notificação de agravos à saúde relacionados ao trabalho em rede de serviços 

sentinela (BRASIL, 2004). 

Segundo Ministério da Saúde (2006), a 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 neurossensorial, geralmente bilateral, 

irreversível e progressiva com o tempo de exposição ao ruído (CID 10 – H 83.3). 

Os dados do Ministério da Saúde (2010), apenas 80 notificações de perda 

auditiva relacionada ao trabalho foram feitas em todo o território nacional em 2007. 

Estima-se que 25% da população trabalhadora exposta (BERGSTRÖM; NYSTRÖM, 

1986; CARNICELLI, 1988; MORATA, 1990; PRÓSPERO, 1999) seja portadora de 

PAIR em algum grau. Apesar de ser o agravo mais frequente à saúde dos 

trabalhadores, ainda são pouco conhecidos seus dados de prevalência no Brasil. Isso 

reforça a importância da notificação, que torna possível o conhecimento da realidade 

e o dimensionamento das ações de prevenção e assistência necessárias. 

Todo caso de Perda Auditiva Induzida por Ruído é passível de notificação 

compulsória pelo SUS, segundo parâmetro da Portaria GM/MS/ N.º 777, de 28 de abril 

de 2004. 
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 O Sistema de informação de Agravos de Notificação – SINAN é 

alimentado, principalmente, pela notificação e investigação de casos de 

doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de 

notificação compulsória (Portaria GM/MS Nº 104, DE 25 DE JANEIRO 

DE 2011), define as terminologias adotadas em legislação nacional, 

conforme o disposto no Regulamento Sanitário Internacional 2005 (RSI 

2005), a relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de 

notificação compulsória em todo o território nacional e estabelece fluxo, 

critérios, responsabilidades e atribuições aos profissionais e serviços de 

saúde. As doenças e eventos constantes no Anexo III da Portaria, que 

inclui a PAIR, devem ser registrados no SINAN, por todos os 

profissionais de saúde médicos, enfermeiros, odontólogos, médicos 

veterinários, biólogos, biomédicos, farmacêuticos e outros no exercício 

da profissão,  

Para haver notificação, os profissionais precisam ser sensibilizados sobre a 

importância desse procedimento, bem como devem ter a dimensão de que a 

notificação de que a notificação se trata de um instrumento relevante para auxiliar o 

planejamento da saúde, definir prioridades e avaliar o impacto das intervenções. 

Notificar é uma forma de promover vigilância em saúde do trabalhador (Escola 

Nacional de Saúde Pública - ENSP/Fiocruz, 2010). 
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3.2 AVALIAÇÃO E AUDITORIA DE PROGRAMAS DE PRESERVAÇÃO AUDITIVA 
NO TRABALHO 

 

3.2.1 Avaliação de PPA  

 

 

A avaliação das ações de saúde vem ocupando lugar de destaque entre as 

ações de planejamento e gestão de práticas de saúde. No Brasil, diversas iniciativas 

voltadas para avaliação em saúde vêm sendo desenvolvidas de forma progressiva 

nas últimas décadas, tanto no âmbito das pesquisas acadêmicas, com vistas à 

avaliação de serviços de saúde, até a incorporação, pelo Ministério da Saúde, de 

pesquisas avaliativas com vistas a subsidiar a elaboração de políticas e programas 

setoriais e a difusão de seus resultados (ARMIGLIATO, 2010). 

A avaliação valoriza a informação a fim de emitir um juízo sobre o objeto 

avaliado, ou seja, pretende-se om a avaliação identificar os problemas para que sejam 

corrigidos, determinando a relevância, a efetividade e o impacto das atividades por 

meio do julgamento do acontecimento (GONÇALVES, 2009; AGUILAR E ANDER-

EGG, 1994). 

A avaliação de programas de saúde teve um impulso nas últimas décadas com 

a criação do Sistema Único de Saúde- SUS (Lei N 8080, 1990) e passou a fazer parte 

dos programas públicos de saúde desde seu primeiro desenho, com o objetivo de 

verificar a efetividade das ações planejadas (MINAYO e SOUZA, 2005). No campo da 

saúde, tem se tornado consenso o reconhecimento da necessidade de se avaliar a 

eficiência e eficácia das tecnologias curativas ou preventivas de modo a oferecer 

subsídios para a melhoria da administração desses programas, bem como oferecer 

respostas sobre a efetividade das políticas implantadas (MOURÃO E LAROS, 2008). 
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A utilização dos termos eficiência e eficácia, relacionados à avaliação em 

saúde, varia de forma significativa entre alguns autores. Verifica-se uma superposição 

entre as definições de eficácia, efetividade e eficiência, a começar pelo Dicionário 

Aurélio (FERREIRA, 1986) que os considera sinônimos entre si: Eficaz é o “que produz 

o efeito desejado”; Efetivo é o “que se manifesta por um efeito real” e Eficiência é a 

“ação, força, virtude de produzir um efeito”. 

Observa-se, entretanto, uma evolução na atribuição de significado desses 

conceitos. 

Segundo Pereira (1995), a eficácia é definida como resultados ou 

consequências de um tratamento, medicamento, tecnologia ou programa de saúde 

numa situação de utilização ideal (por exemplo, quando todos os indivíduos aderem à 

terapêutica proposta), ou seja, é vista como o efeito potencial ou o efeito em 

determinadas condições experimentais (VUORI, 1982). Ser eficaz é conseguir atingir 

um dado objetivo. 

A efetividade é definida por Pereira J. (1995) como resultados ou 

consequências de determinado procedimento ou tecnologia médica quando aplicados 

na prática. Assim, a efetividade de um programa de saúde distingue-se da sua eficácia 

pelo fato de fazer referência a situações reais, enquanto o segundo termo se aplica 

apenas aos resultados obtidos em condições ideais. 

A eficiência é a relação entre os recursos utilizados e os resultados obtidos em 

uma determinada atividade. A produção eficiente é aquela que maximiza os resultados 

obtidos com um dado nível de recursos ou minimiza os recursos necessários para 

obter determinado resultado (PEREIRA, 1995). 

No campo da Saúde Coletiva, Stenzel (1996) e Gonçalves (2009) referem que 

os objetos da avaliação são de duas ordens: avaliar as condições da saúde das 
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populações (necessidades de saúde) e avaliar as intervenções ou práticas de saúde 

sobre essas populações. De acordo com Gonçalves (2009), podem-se identificar três 

etapas no processo de avaliação em saúde:  

1) Delimitação e definição do objetivo da avaliação; 

2) Determinação e definição dos parâmetros para valorização do Programa, ou 

seja, a partir de qual ponto de comparação será emitido um juízo de valor;  

3) Análise e explicações das causas, obstáculos e efeitos das ações avaliadas. 

A autora acrescenta que a avaliação deve ser utilizada com o objetivo de 

fornecer diversas informações sobre a saúde do grupo alvo, para verificar a qualidade 

e disponibilidade dos serviços oferecidos, a atitude de quem o recebeu e para estimar 

os seus custos.  Então, a avaliação em saúde analisa situações, aponta as 

deficiências, avalia o grau de eficiência das ações, mensura o grau de satisfações dos 

usuários e desencadeia novas ações. 

O PPA, como um programa de saúde, também deve passar por reavaliações 

periódicas para determinar em que extensão está realmente atuando, se está sendo 

eficaz ou se existem problemas que precisam ser resolvidos para seu bom 

funcionamento. Avaliar o programa é conferir a qualidade e a totalidade da execução 

de cada etapa em separado por meio de auditorias periódicas. Desta forma, os pontos 

críticos poderão ser identificados e passarão a ser alvos de medidas especiais de 

controle e atuação preventiva (COSTA, MORATA e KITAMURA, 2007).  

Em 1988, a AAO (American Academy of Otolaringology) propôs um modelo de 

lista de verificação para auditoria do PPA que incluiu medição e análise da exposição 

do trabalhador ao ruído, controle do ruído por medidas coletivas e individuais, 

instrução e motivação dos empregados às práticas de conservação auditiva, avaliação 
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dos trabalhadores e avaliação e eficiência do programa (GONÇALVES e IGUTI, 

2006). 

Em 1996, a Sound Advice elaborou uma proposta de lista de verificação para 

auditoria do PPA que foi editada pela Workers Compensation Board of British 

Columbia (WCB). Tal protocolo contempla itens de controle como medição do ruído, 

disponibilização de informação e treinamento aos trabalhadores, soluções para o 

controle do ruído, uso de protetores auditivos, identificação das áreas críticas de ruído, 

avaliação da audição dos trabalhadores e revisão sobre a eficácia do programa 

(WORKERS COMPENSATION BOARD OF BRITISH COLUMBIA, 1996). 

O National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) criou em junho 

de 1996 uma lista de verificação para auditoria do PPA e publicou sua revisão em 

outubro do mesmo ano. Apresenta-se dividida em oito partes, são elas: 

acompanhamento da exposição ao ruído, controles administrativos e de engenharia, 

avaliação audiométrica, uso de equipamentos de proteção auditiva, educação e 

motivação dos trabalhadores, manutenção de registros, avaliação do programa e 

auditoria (NATIONAL INSTITUTE FOR OCCUPACIONAL SAFETY AND HEALTH, 

1996). 

O NIOSH (1996), nos Estados Unidos, já recomendava duas abordagens 

básicas na avaliação de um programa de prevenção de perdas auditivas:  

1) conferir a qualidade e a totalidade da execução de cada etapa em separado 

nas auditorias periódicas, 

2) analisar os resultados audiométricos tanto individual como coletivamente, 

realizando a manutenção dos registros e encaminhamentos necessários, 

Para tanto propunha o uso de checklists (originalmente composto por 89 

questões divididas em oito temas) que avaliam o cumprimento da legislação e as 
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falhas que possam comprometer a efetividade do programa quanto ao treinamento e 

medidas educativas, fiscalizações, mapeamento do ruído, medidas de controle do 

ruído coletivas e individuais, monitoramento auditivo, envolvimento do supervisor, 

equipamento de proteção individual e questões administrativas.  

Outros autores consideram o monitoramento auditivo como ferramentas 

indispensáveis para o estabelecimento e avaliações do PPA (NEPOMUCENO, 1997). 

Seguindo os modelos de avaliação na Saúde Pública (OMS, 1985), Gonçalves 

(2009) propõe os seguintes parâmetros a serem adaptados na avaliação do PPA: 

1) Avaliação da estrutura: refere-se a análise de organização na execução das 

atividades desenvolvidas no PPA, englobando desde a rotina de audiometria até a 

carga horária disponível às ações do Programa. 

2) Avaliação do processo: refere-se a análise das relações entre trabalhadores 

e os demais profissionais com a equipe do PPA bem como o levantamento da 

utilização dos recursos disponíveis no Programa como: acesso aos protetores 

auditivos e resultado do exame audiométrico; viabilidade da execução de exames 

complementares quando necessário etc. 

3) Avaliação do produto ou resultado: refere-se a análise do alcance das metas 

estabelecidas no PPA, dividindo-se em: 

3.1 - Avaliação das condições de saúde: utilização de indicadores por meio da 

análise dos resultados audiométricos num período mínimo de cinco anos e analisados 

por monitoramento auditivo anual para identificação da mudança significativa do limiar 

auditivo. 

3.2 - Avaliação da satisfação do trabalhador: integração das informações e as 

orientações transmitidas refletidas na mudança de hábitos e comportamentos do ruído 
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em relação à preservação auditiva nos trabalhadores. Avaliar também a importância 

da participação dos trabalhadores nas atividades desenvolvidas. 

3.3 - Avaliação do ambiente e das condições de trabalho: medidas de controle 

sugeridas pelo PPA para melhoria do ambiente e diminuição dos riscos otoagressivos 

para a saúde do trabalhador. 

 

3.2.2 Auditoria de PPA  

 

O NIOSH (1996) preconiza que, antes de ser colocado em prática, o PPA deve 

passar por uma auditoria, que envolve desde a verificação do responsável pelo 

programa até a determinação de frequência, metodologia e tema dos treinamentos 

realizados. Propõe, ainda, uma revisão nas diretrizes para implantação e 

desenvolvimento do PPA com orientações para avaliação da eficácia e eficiência do 

Programa. 

De acordo com Franco e Marra (2000), a auditoria compreende o exame de 

documentos, livros e registros, inspeções e obtenção de informações e confirmações, 

internas e externas relacionados com o controle do patrimônio, objetivando mensurar 

a exatidão desses registros e das demonstrações contábeis deles decorrentes. 

Segundo Cavalli, Morata e Marques (2004), a auditoria deve ser vista como um 

processo educacional, de forma que as pessoas possam ver por meio dos resultados 

as oportunidades de melhorias no sistema de forma geral. 

Segundo Rebelo e Moraes (2006), para garantir a melhoria contínua de um 

programa do SGSSO (Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional), 

inclusive o PPA, são necessárias avaliações periódicas, de forma a evidenciar o 

atendimento à política, às diretrizes organizacionais e ao atendimento aos requisitos 
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legais, bem como os objetivos e as metas estabelecidos pela alta administração. A 

revisão é necessária, uma vez que se trata de um processo dinâmico, sujeito a 

contínuas mudanças, por meio da introdução de fatores éticos, ambientais, 

mercadológicos, sociais e econômicos. 

A Fundacentro (2008) refere a auditoria como a avaliação do conjunto ou das 

partes do sistema de gestão de segurança e saúde dos trabalhadores. 

A palavra auditoria origina-se etimologicamente do latim auditore, significa ouvir 

e caracteriza-se por um exame sistemático de fatos, com a confrontação de 

documentos e registros das ações executadas, bem como pela observação de uma 

atividade, elemento ou sistema (GONÇALVES, 2009). 

A auditoria tem como objetivo verificar a adequação aos requisitos 

preconizados pelas normas da empresa e leis vigentes, além de auxiliar na tomada 

de decisão de ações e disposições planejadas (TERRERI, et al., 2003; GONÇALVES, 

2009). 

Segundo Gonçalves (2009), na avaliação do PPA, a função da auditoria é 

determinar, dentre outras, se as ações implementadas no Programa foram eficazes 

para atender aos objetivos traçados para saúde e segurança dos trabalhadores, se as 

metas planejadas foram cumpridas e se a empresa responde às conformidades legais 

vigentes. O auditor deve ter competência em auditoria, podendo ou não ser 

funcionário da empresa auditada. Entre os itens de importante investigação estão: a   

Política de segurança e saúde da empresa; a participação dos trabalhadores; a 

documentação da gestão de segurança e saúde e do PPA; os mecanismos de 

comunicação; o planejamento, desenvolvimento e mudanças ocorridas pelo 

Programa; aquisição de bens e serviços entre outros.  
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Bettega (2010) coloca que a auditoria faz parte do processo de avaliação como 

um elemento complementar, cujo objetivo é verificar se as atividades realizadas 

atendem aos critérios avaliados com base em um modelo pré-determinado. Por sua 

vez, a avaliação difere-se da auditoria pelo fato de possibilitar uma tomada de decisão 

mudança no planejamento durante ou ao final do programa, com o intuito de realizar 

as correções necessárias, bem como de avaliar se os objetivos traçados estão sendo 

alcançados. 

Autores, na tentativa de definir parâmetros para avaliar a eficácia de um PPA, 

buscam mostrar os resultados da implantação do Programa por meio de outros 

estudos com dados além do perfil auditivo. 

Muitas empresas ainda limitam-se ao diagnóstico da PAIR como ações do PPA, 

deixando a prática de avaliação do Programa em segundo plano. A comparação entre 

o perfil auditivo da população estudada com a de referência é outra forma de avaliar 

a eficácia dos programas de prevenção de perdas auditivas. Brenner et al. (1995) 

estudaram a PAIR e a avaliação da eficácia de um PPA por meio da presença da 

mudança temporária de limiar (MTLA). 

Cavalli et al. (2004) também adotaram o questionário elaborado pelo NIOSH 

(1996) para avaliar se medidas práticas de prevenção de perdas auditivas, adotadas 

por indústrias da cidade de Curitiba e região metropolitana, atendem às exigências da 

legislação trabalhista vigente e recomendações científicas que abordam esse tema. 

Foram avaliados médicos do trabalho, engenheiros e/ou técnicos de segurança de 

trinta indústrias de pequeno, médio e grande porte com número de empregados 

variando de 60 a 1718, com grau de risco 2, 3 e 4, com nível máximo de ruído entre 

81 e 124dB(A). Dessas, 50% referiram ter um PPA implantado e seus resultados foram 

comparados com os das demais, que não possuíam o Programa. No total foram 
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entrevistadas 34 pessoas. Concluiu-se que a utilização de um roteiro pré-elaborado 

facilita a averiguação do funcionamento do PPA e a detecção dos pontos falhos do 

programa. Entretanto, segundo os autores, o roteiro proposto pelo NIOSH (1996) 

apresenta perguntas muito extensas, pouco objetivas e não possui questões 

formuladas de acordo com a legislação trabalhista brasileira. Quanto às questões que 

abordam aspectos que excedem às exigências legais referentes a medidas de 

prevenção de perdas auditivas, concluiu-se no mesmo estudo que não houve 

diferença significativa de conduta entre as empresas que possuem PPA e as que não 

possuem, não sendo cumpridas integralmente por nenhum dos grupos a legislação 

vigente. 

Prince et al. (2004) utilizaram uma abordagem qualitativa para avaliar a eficácia 

de um programa de preservação auditiva, bem como seus diversos componentes. 

Realizaram o estudo de caso de três populações industriais, compostas por linha de 

trabalhadores e supervisores. Para cada população, foram utilizadas para esclarecer 

e completar as informações recolhidas, avaliações mais tradicionais do programa a 

fim de fornecer práticas de conservação auditiva. Os dados descritivos dessas 

práticas foram apresentados a partir de uma comparação de elementos de cada 

programa em relação ao Serviço de Segurança e Administração de Saúde e 

Segurança Ocupacional, Conservação Auditiva e à política de unidade interna. Os 

autores revelaram que o uso exclusivo de práticas como política de revisão, teste 

audiométrico e fiscalização de ruído para avaliar a eficácia do trabalho nos programas 

de preservação auditiva não são suficientes para captar o impacto desses programas 

vivido pelos trabalhadores na fábrica e oferecem pouca possibilidade sobre os motivos 

e as possíveis soluções para deficiências verificadas. Concluíram que a contribuição 

de todos os participantes do programa na avaliação anual é importante no processo 
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de prevenção da perda auditiva. A avaliação qualitativa constante do presente 

documento serve como uma base para futuras avaliações quantitativas da eficácia 

dos programas de conservação auditiva, utilizando, além dos dados do limiar auditivo 

e avaliações da exposição ao ruído para examinar mudanças nos níveis audição, a 

percepção dos trabalhadores sobre a exposição ao ruído e outros fatores de risco para 

perda auditiva. 

Sartori (2005) avaliou o conhecimento e a atitude de 73 trabalhadores de uma 

indústria de extração vegetal expostos ao ruído existente em seu local de trabalho e 

o impacto na prevenção ou agravamento na PAIR. Objetivou identificar fatores que 

permitam a proposição de medidas eficazes para a prevenção de perdas auditivas. 

Foram realizados exames audiométricos sem repouso acústico e a aplicação de dois 

questionários: o primeiro com objetivo de coletar dados sobre zumbido, relação do 

trabalhador com o PPA e dados sobre prevenção. O segundo foi o questionário 

proposto pelo NIOSH (1996), constituído de 31 questões subdivididas em oito áreas 

temáticas com foco nas crenças e o comportamento dos trabalhadores em relação à 

prevenção da perda auditiva. Por intermédio dos resultados obtidos, pôde-se concluir 

que as medidas de prevenção adotadas na empresa têm dado bons resultados e que 

a metodologia utilizada no estudo permitiu a avaliação do sucesso do programa e a 

identificação dos seus pontos fortes e fracos. 

Morata et al. (2005) também relataram que as práticas convencionais de 

avaliação não fazem a distinção entre os trabalhadores com audição normal em 

relação aos demais com problemas auditivos. O estudo recolheu informações de 

trabalhadores que relataram exposição ao ruído e perda auditiva; supervisores desses 

trabalhadores; gestores do programa de conservação auditiva através de grupos 

focais e entrevistas em profundidade a fim de avaliar as suas perspectivas sobre o 
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impacto da perda auditiva sobre a segurança e desempenho profissional, a utilização 

de proteção auditiva, e as informações necessárias para assegurar uma gestão 

adequada da audição prejudicada dos trabalhadores que trabalham em ambientes 

ruidosos. Os resultados sugerem que os trabalhadores com perda auditiva expostos 

ao ruído enfrentam muitos dos problemas, relatados na literatura, comparados aos 

trabalhadores expostos a ruído com audição normal. Porém apresentam 

preocupações adicionais sobre e segurança no trabalho em virtude da redução da 

capacidade de ouvir sons ambientais e sinais de alerta. Os autores concluem que os 

desafios na área de segurança do trabalho e nas práticas de conservação auditiva 

para trabalhadores com perda auditiva expostos a ruído. A consciência desse 

problema é o primeiro passo necessário para o fornecimento de medidas de proteção 

adequadas a estes trabalhadores. 

Gonçalves e Iguti (2006) avaliaram o PPA de empresas e referem que as ações 

consideradas como sendo de preservação da audição de trabalhadores são 

predominantemente baseadas na realização de audiometrias e no fornecimento de 

protetores auriculares. Relatam, ainda, que existem diversas irregularidades quanto 

ao cumprimento da legislação em relação à implantação do PCMSO e do PPRA das 

empresas, não apresentando o programa de preservação da audição em completa 

conformidade com os padrões exigidos. As autoras avaliaram os programas de 

controle do ruído em quatro metalúrgicas de Piracicaba por meio da análise do perfil 

dos trabalhadores e documentos da empresa como o PCMSO e PPRA. Concluíram 

que os Programas de Preservação da Audição não estão sendo adequadamente 

conduzidos, que a exposição ao ruído continua excessiva com a manutenção do risco 

de desenvolvimento da PAIR, e que as legislações existentes não são cumpridas em 

relação à preservação da audição. 
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Estudo de Bramatti (2007) teve como objetivo avaliar o conhecimento adquirido 

por 61 trabalhadores de uma empresa frigorífica após uma ação educativa, parte de 

um PPA. Foram comparadas as atitudes, intenções e comportamentos de proteção 

da audição antes e depois dos treinamentos coletivos, avaliando a efetividade das 

mensagens por meio do uso de estímulos positivos com a aplicação dos questionários 

“Crenças e Atitudes sobre Proteção Auditiva e Perda Auditiva” proposto pelo NIOSH 

(1996). Além disso, referiu que o estudo possibilitará uma intervenção cujo foco serão 

áreas consideradas mais deficitárias a partir da elaboração de propostas e materiais 

mais específicos e eficazes para os treinamentos que fazem parte do PPA e que o 

uso do questionário sobre as crenças e atitudes permite a identificação de temas que 

necessitam de clarificação nas ações educativas da empresa. 

Queiroz et al (2007) realizaram um estudo em uma indústria do ramo de 

alimentos, pipoca adocicada, com média de 55 funcionários, no período de junho de 

2006 até maio de 2007, tendo como objetivo avaliar o nível de ruído nas áreas 

operacionais, especificar e acompanhar a aplicação das medidas corretivas 

mensurando os resultados alcançados. Foram avaliados levantamento do layout da 

empresa, estudo do processo de trabalho e exame da documentação relativa à 

segurança e saúde do trabalho. A coleta de dados foi efetuada seguindo as etapas: 

1) Entrevistas com diretor, gerentes, supervisores, técnicos e funcionários 

sobre suas rotinas de trabalho;  

2) Elaboração de listas de verificação para avaliação dos ambientes de 

trabalho em relação ao risco ocupacional ruído; 

3) Realização e análise das medições quantitativas do ruído; 

Uma das ferramentas utilizadas para avaliar a eficácia das medidas de controle 

adotadas foi à comparação entre o coeficiente de frequência (C.F.) anual de acidentes 
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do período de junho de 2005 até maio/2006 e o coeficiente de frequência (C. F.) anual 

no período de junho de 2006 até maio/2007. A aplicação do Programa de Preservação 

Auditiva (PPA) e outras medidas corretivas reduziram em 30% a taxa de frequência 

anual de acidentes do trabalho e em 40.8% o número de dias perdidos em decorrência 

de licença médica, melhorando consequentemente a produtividade da empresa. 

Chaves et al. (2009) realizaram um estudo para identificar preditores da 

implantação de um programa de saúde e segurança no trabalho (PSST) que integra 

a vigilância à saúde do trabalhador com a segurança no trabalho, envolvendo a 

participação de técnicos, empresários e trabalhadores. Estudaram 3.384 

trabalhadores de 78 empresas selecionadas aleatoriamente entre os anos de 2005 e 

2006 atendidas pelo PSST do SESI (Bahia). Os dados foram coletados em entrevistas 

através de formulários elaborados para cada um dos tipos de respondente, pessoa 

focal e equipe de segurança e saúde do Trabalho (SST) levando-se em consideração 

quatro dimensões: fatores impulsionadores para SST na empresa; fatores 

impulsionadores à SST entre os trabalhadores; fatores impulsionadores da prestadora 

de serviço de SST e grau de implantação do PSST. Concluíram que a disponibilidade 

de recursos e de tempo dos trabalhadores para a saúde e a segurança no trabalho, a 

integração e o reforço de atividades de educação para trabalhadores e gestores e a 

melhor integração das equipes de saúde e segurança, podem contribuir para o 

sucesso das ações de promoção da saúde em empresas. 

Bettega (2010), em seu estudo avaliou a eficácia do PPA implementado, de 

acordo com a percepção dos trabalhadores, gerentes, supervisores, equipe de saúde 

e segurança do trabalho. A coleta de dados foi efetuada seguindo as etapas: 

1) Análise de documentação da empresa (PCMSO, PPRA, PPA);  

2) Elaboração do instrumento para análise do PPA; 
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3) Aplicação do instrumento nos diversos segmentos da empresa; 

4) Levantamento do perfil auditivo dos trabalhadores; 

5) Validação dos questionários. 

Concluiu que o PPA da empresa avaliada mostrou-se eficaz segundo a 

percepção dos grupos avaliados. O estudo revelou informações dos pontos fortes e 

fracos do programa, possibilitando a identificação de falhas a corrigir e aspectos 

adequados que serão padronizados. Assim, as áreas do Perfil Auditivo, Ações do 

PPA, EPI e Hábitos e Comportamentos que tiveram resultados mais positivos podem 

ter suas ações padronizadas. Já a área de Avaliação e Procedimentos para a Análise 

de Riscos necessita de algumas revisões para tornar-se mais efetiva. Há, ainda, 

necessidade de uma intervenção mais conjunta e sistemática entre as equipes de 

saúde e segurança da empresa. Como limitação do instrumento, aponta-se o grau 

elevado de entendimento necessário para responder às questões avaliadas. 

Heyer (2011), avaliou a eficácia dos Programas de Preservação Auditiva (PPA) 

e seus componentes específicos na redução de perda auditiva induzida por ruído 

(PAIR). Foi realizado estudo de corte retrospectivo em uma fábrica de processamento 

de alimentos e duas fábricas de automóveis. Foram avaliados bancos de dados 

audiométricos e histórico de monitoramento de ruído nos ambientes de trabalho para 

desenvolver uma matriz de exposição para cada planta. Estes dados foram utilizados 

para desenvolver avaliações correlacionadas com o tempo de exposição para vários 

indivíduos acompanhados pelo programa de preservação auditiva. Foram avaliados 

os prontuários de 5478 indivíduos do sexo masculino e 1005 prontuários do sexo 

feminino. Os resultados foram conduzidos separadamente para os indivíduos do sexo 

masculino e feminino. Indivíduos do sexo feminino apresentaram menor tendência a 

perdas auditivas induzidas pelo ruído (PAIR) quando expostos aos mesmos níveis de 
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exposição que os homens. A duração da exposição ao ruído estratificada por 

intensidade (dBA) foi um melhor preditor de perda auditiva induzida por ruído do que 

o nível de ruído contínuo equivalente padrão (Leq) com base no fator de dobra de 3 

dBA. O estudo conclui que o uso de dispositivos para proteção auditiva reduziu 

significativamente a possibilidade de PAIR. Os dados não têm suficiente informação 

para concluir a efetividade do monitoramento do ruído e o treinamento dos 

trabalhadores. Dados audiométricos históricos combinados com dados de 

monitoramento de ruído podem ser usados para entender melhor a eficácia dos 

programas de saúde. Coleta regular e manutenção de dados com qualidade deve ser 

reforçada e utilizada para monitorar a eficácia dessas intervenções 

Ribeiro e Gonçalves (2013), analisaram os PPA desenvolvidos em algumas 

indústrias ruidosas na cidade de Maringá – PR e região e identificaram alguns dos 

componentes dos PPA desenvolvidos pelas empresas estudadas. Estudo seccional, 

com análise quantitativa dos dados de algumas empresas. Foi aplicado um 

questionário semi-fechado com os responsáveis pela indústria afim de identificar a 

existência do PPA e seus componentes. O grau de risco mais encontrado no presente 

estudo foi o grau 3 (61,53%), seguidos pelo grau de risco 2 e 4. Das vinte e seis 

empresas analisadas, todas diziam ter o ruído presente, porém apenas doze 

realizaram o programa de preservação auditiva. Nos casos em que, no exame 

audiométrico, é constatada perda auditiva, as condutas adotadas pelas empresas 

foram o acompanhamento da audição do trabalhador, menor periodicidade dos 

exames, uso do EPI, encaminhamento do funcionário para exames complementares. 

Apenas oito empresas já fizeram alguma ação para reduzir o ruído na produção, 

citando ser mudança e enclausuramento do maquinário e a melhora e/ou troca do 

protetor auricular. De acordo com os resultados encontrados no questionário, 
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observou-se que as empresas estão aos poucos implantando o que é previsto nas 

leis. Portanto, os dados evidenciaram que pouco está sendo feito nos programas 

executados pelas empresas estudadas, porém percebe-se que está em crescente 

implantação. 

Assim, a auditoria faz parte do processo de avaliação como um elemento 

complementar, cujo objetivo é verificar se as atividades realizadas atendem aos  

critérios avaliados com base em um modelo pré-determinado. Por sua vez, a avaliação 

difere-se da auditoria pelo fato de possibilitar uma tomada de decisão e mudança no 

planejamento durante ou ao final do programa, com o intuito de realizar as correções 

necessárias, bem como de avaliar se os objetivos traçados estão sendo alcançados. 
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4  MÉTODOS 

 
 O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Universitário 

José Campus Andrade – UNIANDRADE, em janeiro de 2013, sob o número 182.412 

(ANEXO A). Consiste em uma pesquisa do tipo avaliativo, retrospectivo, quantitativo, 

que analisa três unidades de uma mesma empresa do ramo madeireiro, do Estado 

Paraná, que já possuem um PPA – Programa de Preservação Auditiva implantado, 

porém com tempos diferentes de implantação. 

A empresa foi convidada a participar do estudo por meio de reunião como o 

médico coordenador do PCMSO, ocasião na qual foi realizada a explanação dos 

objetivos e procedimentos do trabalho. O termo de consentimento livre e esclarecido 

foi assinado pelo médico coordenador, onde as identificações da empresa e dos 

trabalhadores foram resguardadas. 

A proposta desse estudo é de avaliação do PPA de acordo com a proposta de 

Saldanha (2009), que utiliza um protocolo para auditoria do Programa de Preservação 

Auditiva, alinhado à legislação brasileira.  

Nesse sentido, este estudo tem como cenário três empresas do ramo 

madeireiro, cujo ruído é um dos agentes nocivos à saúde e estão presentes nas 

atividades laborais dos trabalhadores. Assim, a preservação da saúde é um aspecto 

considerado relevante e a avaliação do PPA terá como base a aplicação do protocolo 

de auditoria sendo uma ferramenta importante para mensurar seu desempenho em 

relação ao atendimento da legislação brasileira e reavaliar as atividades do programa 

que merecem ações corretivas ou oportunidades de melhorias. 
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4.1 CARACTERIZAÇÕES DAS UNIDADES 

 

A empresa iniciou suas operações no Brasil em março de 2005 e nos últimos 

anos passou por uma série de mudanças organizacionais decorrentes da implantação 

da gestão de negócios. Os produtos desenvolvidos são produtos florestais, painéis de 

madeira aglomerada MDF e resinas químicas. 

A empresa encontra-se dentro do grau de risco 03 do quadro de classificação 

de risco ocupacional da NR 4 (1983) do MTE, quadro II. Possui um Sistema de Gestão 

Integrada- SGI, baseado nas normas ISO 14001 (meio ambiente), ISO 9002 

(qualidade) e OSHAS 18001 (saúde e segurança). 

Os PPA das referidas unidades foram implantados em diferentes anos:  

 Unidade I localizada na cidade de Jaguariaíva possui o PPA implantado desde 

dezembro de 2008, composta por 387 funcionários, produção de painéis de 

madeira reconstituída; 

 Unidade II localizada na cidade de Piên possui o PPA implantado desde 

fevereiro de 2010 composta por 356 funcionários, produção de painéis de 

madeira reconstituída; 

 Unidade III localizada na cidade de Araucária possui o PPA implantado desde 

janeiro 2012, composta por 90 funcionários produção de resinas químicas. 

O Programa de Preservação Auditiva (PPA) foi implantado na empresa por uma 

fonoaudióloga terceirizada que atua e coordena o programa de preservação auditiva 

em todas as unidades, juntamente com a inserção da equipe multidisciplinar do 

próprio SESMT da empresa onde conta com o apoio dos profissionais como médico 

do trabalho, técnico enfermagem do trabalho, técnico segurança do trabalho e 

gerencia das unidades. 
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O PPA é composto por 8 itens (ANEXO B) distribuídos em: 

1. Análise de Riscos para Perdas Auditivas relacionada ao trabalho: 

Avaliação da exposição dos trabalhadores a riscos ocupacionais que possam gerar 

perdas auditivas; 

2. Gestão de Diagnósticos Audiológicos: Estabelecimento dos 

diagnósticos nosológicos individuais evolutivos e coletivo; 

3. Gestão de Medidas de Controle Individual: Acompanhamento dos 

casos de desencadeamento ou agravamentos, com vista à prevenção ou 

estabilização das perdas auditivas ocupacionais; 

4. Gestão de Medidas de Controle Coletivo: Trata-se da redução da 

exposição dos trabalhadores aos riscos para perdas auditivas ocupacionais, por meio 

de medidas de controle ambiental e administrativas, conforme os setores ou funções 

críticas apontados na Análise de Riscos para Perdas Auditivas Ocupacionais e na 

Gestão de Diagnósticos Audiológicos; 

5. Gestão de Equipamentos de Proteção Individual: Indicação científica,  

documentação de entrega, treinamento e fiscalização de uso dos EPI, conforme a 

Análise de Riscos para Perdas Auditivas Ocupacionais; 

6. Gestão de Tributos Trabalhista: Trata-se do planejamento o qual visa 

comprovar que, por meio de da Gestão de Medidas de Controle Coletivo ou de 

Equipamentos de Proteção Individual, os trabalhadores estão com exposição abaixo 

dos limites de tolerância; 

7. Gestão do Conhecimento: Atividades de treinamento, comunicação e 

documentação das ações desenvolvidas pelo programa; 

8. Auditoria: Análise crítica de todas as atividades do PPA. 
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A tabela 1 apresenta a relação das atividades concluídas no PPA. 

TABELA 1 – RELAÇÃO DAS ATIVIDADES CONCLUÍDAS NO PPA 

 Unidades 

 1 
Jaguariaíva 

2          
Piên 

3 
Araucária 

Nº trabalhadores 387 356 90 

Tempo de implantação do PPA 5 anos 3 anos   2 anos 

Avaliação dos Riscos x x x 

Calibração anual cabine e audiômetro x x x 

Aferição acústica audiômetro x   

Avaliação Audiológica x x x 

Avaliação diferencial/Otorrinolaringológica x x x 

Emissão de CAT x x x 

Treinamento Individual x x x 

Treinamento Coletivo - Campanha PPA x x x 

Medição de conduto auditivo - EPIs P/M/G x x x 

Fiscalização EPI nos setores de trabalho x x x 

EPI - abafador acoplado ao capacete x x  

Diagnóstico Coletivo: 

setor / idade e tempo de empresa 

x x x 

Incidência anual x x x 

Apresentação e entrega PPA aos gestores x x x 
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4.2 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

4.2.1 Documentos da empresa 

 

Os documentos da empresa (PCMSO, PPRA e PPA) foram analisados com 

foco nas ações de saúde auditiva do trabalhador, levando-se em consideração a 

época da implantação das ações; a formação das equipes dos programas; as ações 

e subprogramas existentes no PCMSO; a metodologia de identificação e 

monitoramento de riscos para a audição. 

O protocolo de auditoria foi aplicado pela equipe do SESMT, médico do 

trabalho, técnica de enfermagem do trabalho e a fonoaudióloga terceirizada 

responsável pelo programa. Os documentos foram avaliados de acordo com os itens 

do protocolo em estudo, onde foram verificadas a avaliação da aplicabilidade, 

aplicável ou não aplicável, e em seguida a verificação da conformidade, conformidade 

ou implantação com oportunidade de melhorias ou implantação inadequada ou não 

conformidade, verificado as evidências da empresa. Durante a auditoria a análise dos 

documentos foi realizada em consenso, julgamento por pares, com os profissionais 

envolvidos no processo. 

 

4.2.2 Protocolo de auditoria 

 

 

O PPA foi analisado através do protocolo para auditoria (ANEXO C) validado 

por Saldanha (2009), cujo objetivo é avaliar as atividades desenvolvidas pelo PPA nas 

três unidades referidas que apresentam tempo de implantação de PPA diferentes. 
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Para cada atividade do programa são apresentados diversos itens de controle 

passíveis de serem auditados de acordo com as principais legislações brasileiras 

relacionadas ao PPA: (NR nº 6, 7, 9 e 15 e Legislação Previdenciária: OS n°608 e 

n°621). 

A apresentação da lista de verificação no formulário do protocolo (ANEXO C), 

conta com os itens de controle numerados e dispostos na coluna com título: 

"Apresente evidências que comprovam a conformidade com a legislação brasileira em 

relação à (ao)". 

Segundo Saldanha (2009) é importante ressaltar que na lista de verificação 

proposta: 

 Os itens de controle são caracterizados por um assunto e se 
dividem internamente por subitens que os compõem; 

 Todos os itens de controle são referenciados por uma ou mais 
legislações, as quais são descritas na coluna “Referência Legal”; 

 Estão apresentadas as interpretações do autor sobre a intenção 
dos legisladores, pelas quais se tornaram, muitas vezes, necessárias 
decisões em relação ao atendimento de uma lei ou outra, frente às 
divergências legais existentes; 

 As legislações foram respectivamente valorizadas pela 
hierarquia das normas jurídicas, pelas legislações tecnicamente mais 
abrangentes e/ou com caráter mais preventivo; 
Deverão ser realizadas revisões à medida que são introduzidos novos 
aspectos legais, pois a lista apresentada contempla aspectos da 
legislação brasileira atual. 
 

 

A aplicação do protocolo para auditoria do PPA compõe-se por três etapas, a 

saber:  

1. Avaliação da Aplicabilidade; 

2. Verificação da Conformidade  

3. Mensuração de Desempenho do PPA. 

 

Para a Avaliação da Aplicabilidade, a descrição de seus conceitos e o critério 

de pontuação são: 
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TABELA 2 – CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DE APLICABILIDADE 
 

CONCEITO DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Aplicável O item de controle se aplica à 
organização 

3 

Não Aplicável O item de controle não se aplica à 
organização 

0 

Fonte: Protocolo para Auditoria do Programa de Preservação Auditiva (SALDANHA JR, 2009) 

 

Por meio dessa pontuação, os itens de controle com o conceito “Não Aplicável” 

deixam de ser considerados na mensuração de desempenho do PPA. 

Para Verificação da Conformidade serão analisados itens de controle da lista 

de verificação para auditoria do PPA com a legislação brasileira na organização a ser 

auditada: Formulário(s); Certificado(s); Notificação(ões); Relatório(s); 

Procedimento(s) Interno(s); Exame(s) audiométrico(s); Encaminhamento(s); 

Prontuários Médicos; Outros. 

Consideram-se para cada item, os conceitos: “Conformidade”, “Implantação 

com Oportunidades de Melhorias”, “Implantação Inadequada” e “Não Conformidade”. 

Para a Verificação da Conformidade, serão analisados a descrição de seus 

conceitos e o critério de pontuação conforme a tabela 3:  
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TABELA 3 – CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO PARA VERIFICAÇÃO DE 

CONFORMIDADE 

 

CONCEITO DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO 

Conformidade Implantado Adequadamente 3 

Implantação com 
Oportunidade de 

Melhorias 

Implantado com Oportunidades 
de Melhorias 

2 

Implantação Inadequada Parcialmente Implantado, 
Necessita de Ações Corretivas 

1 

Não Conformidade Não Implantado 0 

Fonte: Protocolo para Auditoria do Programa de Preservação Auditiva (Saldanha, 2009). 

Segundo Saldanha (2009) em relação à verificação da conformidade, é 

importante ressaltar que: 

 Os conceitos “Conformidade” e “Implantação com 
Oportunidades de Melhorias” descrevem situações de atendimento 
integral, enquanto que “Implantação Inadequada” e “Não 
Conformidade” caracterizam inadequações em relação à legislação 
brasileira. É desejável que exista uma gradação de resultados como 
forma de estímulo ao progresso nas questões auditadas. 

 A lista de verificação de auditoria proposta apresenta a 
interpretação do autor sobre a intenção dos legisladores. Portanto, em 
caso de dúvidas, o auditor deverá recorrer à legislação descrita na 
coluna “Referência Legal” ou em outras fontes e fazer seu próprio 
julgamento sobre a conformidade. 

 Da mesma forma, o auditor estará livre para buscar outros 
registros de evidências para os itens de controle da lista de verificação, 
além dos propostos pelo autor, descritos entre colchetes ([...]). 

 Cada item de controle se compõe pelo conjunto dos seus 
subitens. Portanto, somente deverá ser considerada conformidade 
quando houver o atendimento de todos os subitens de um mesmo item 
de controle. 

 Nas situações “Implantação com Oportunidades de Melhorias”, 
“Implantação Inadequada” e “Não Conformidade”, devem ser descritas 
as propostas de ações corretivas no espaço determinado para esse 
fim, no final do formulário do protocolo para auditoria do PCA. 
Contudo, as informações e observações do relatório final não 
precisam se limitar à lista de verificação. 

 Deverá ser considerado o período desde última auditoria ou 
início da implantação do PPA. Para Mensuração do Desempenho de 
cada atividade e o desempenho global do PPA na organização a ser 
auditada, trata-se de conclusões quantitativas, com a apresentação 
dos resultados expressos em porcentagem (%), em relação ao 
atendimento da legislação brasileira. 
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Para Mensuração de Desempenho de cada atividade do PPA, em seu 

respectivo formulário, é proposto: 

1. Soma-se o total de pontos da coluna “Aplicabilidade”; 

2. Soma-se o total de pontos da coluna “Conformidade”; 

3. Aplica-se a equação: 

 

Total de pontos da coluna “Conformidade” x 100 

Total de pontos da coluna “Aplicabilidade” 
 
Já para a mensuração de desempenho global do PPA, em seu respectivo 

formulário, considerando o total de pontos de todas as atividades é proposto: 

1. Soma-se o total de pontos da coluna “Total de Aplicabilidade”; 

2. Soma-se o total de pontos da coluna “Total de Conformidade”; 

3. Aplica-se a equação: 

 

Total de pontos da coluna “Total de Conformidade” x 100 

Total de pontos da coluna “Total de Aplicabilidade” 
 

Sendo que os resultados mais próximo de 100% devem ser interpretados como 

total de conformidade. 

Segundo Saldanha (2009) em relação à mensuração de desempenho do PPA 

é importante ressaltar que: 

 Não existiu a intenção de creditar valores diferenciados de 
importância para os itens de controle da lista de verificação, ou mesmo 
das atividades do PPA, uma vez que todos tratam de requisitos legais. 
Ou seja, cada item de controle, tanto na mensuração de desempenho 
de cada atividade quanto na mensuração de desempenho global do 
PPA, tem o mesmo impacto quantitativo nas médias de resultado. 

 A conclusão quantitativa deve se somar com a análise qualitativa 
das situações de “Implantação com Oportunidades de Melhorias”, 
“Implantação Inadequada” e “Não Conformidade”, que serão descritas 
no formulário. 
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 5 RESULTADOS 

 

A seguir está apresentado demonstradas no quadro 1, o demonstrativo dos 

resultados da Análise de Riscos para PAIR. 

QUADRO 1 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCOS 

PARA PAIR DAS TRÊS UNIDADES 

 

Item 

Apresente evidências que 
comprovam a conformidade com a 
legislação brasileira em relação à 
(ao): 

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 

A C A C A C 

1.1 
Estrutura mínima da análise de riscos 
para perda auditiva ocupacional 

3 3 3 3 3 3 

1.2 
Reconhecimento dos riscos para perda 
auditiva ocupacional 

3 3 3 3 3 3 

1.3 
 Avaliação quantitativa dos riscos (dose 
concentração de exposição) para perda 
auditiva ocupacional 

3 3 3 2 3 2 

1.4 
Informação para empresas contratadas 
(trabalho terceirizado) dos riscos para 
perda auditiva ocupacional 

3 3 3 2 3 2 

Legenda: A=Avaliação da Aplicabilidade (3=Aplicável; 0=Não Aplicável); C=Verificação da 
Conformidade (3=Conformidade; 2=Implantação com Oportunidade de Melhorias; 
1=Implantação Inadequada; 0= Não Conformidade). 

 

No quadro 1 apenas as unidades 2 e 3, no item sobre avaliação quantitativa 

dos riscos para PAIR e Informação para empresas contratadas dos riscos para PAIR 

foi observado a conformidade com implantado com oportunidades de melhorias, os 

demais itens estão dentro da conformidade. 
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O quadro 2 apresenta os resultados da Gestão de Diagnóstico Audiológico dos 

PPA. 

QUADRO 2 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DA GESTÃO DE 

DIAGNÓSTICO AUDIOLÓGICO DAS TRÊS UNIDADES 

 

Item 
Apresente evidências que comprovam 
a conformidade com a legislação 
brasileira em relação à (ao): 

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 

A C A C A C 

2.1 
Definição dos trabalhadores submetidos 
a exames audiométricos 

3 3 3 3 3 3 

2.2 
Audiômetro (s): calibração anual e 
aferição biológica 

3 3 3 1 3 1 

2.3 Execução dos exames audiométricos 3 3 3 3 3 3 

2.4 
Periodicidade dos exames 
audiométricos 

3 3 3 3 3 3 

2.5 Registro dos exames audiométricos 3 3 3 3 3 3 

2.6 
Disponibilização de cópias dos exames 
audiométricos para os trabalhadores 

3 2 3 2 3 2 

2.7 Exames audiométricos de referência 3 3 3 3 3 3 

2.8 Exames audiométricos sequenciais 3 3 3 3 3 3 

2.9 
Diagnóstico Coletivo: relatórios 
epidemiológicos 

3 3 3 3 3 3 

2.10 Emissão de CAT: emitida em 6 vias 3 2 3 2 3 2 

2.11 
Manutenção de registros de exames 
audiométricos e outros exames 
complementares 

3 3 3 3 3 3 

2.12 
Condutas para casos de perdas 
auditivas não ocupacionais 

3 3 3 3 3 3 

Legenda: A=Avaliação da Aplicabilidade (3=Aplicável; 0=Não Aplicável); C=Verificação da 
Conformidade (3=Conformidade; 2=Implantação com Oportunidade de Melhorias; 
1=Implantação Inadequada; 0= Não Conformidade). 
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No quadro 2 apenas as unidades 2 e 3, no item sobre audiômetro referente a 

aferição biológica foi observado parcialmente implantado, necessita de ações 

corretivas. No item disponibilização de cópias dos exames audiométricos para os 

trabalhadores e emissão de CAT nas três unidades foi observado implantado com 

oportunidade de melhorias. 

A seguir estão demonstradas no quadro 3, as medidas de controle individual: 

QUADRO 3 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DA GESTÃO DE MEDIDAS 

DE CONTROLE INDIVIDUAL DAS TRÊS UNIDADES 

 

Item 
Apresente evidências que comprovam 
a conformidade com a legislação 
brasileira em relação à (ao): 

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 

A C A C A C 

3.1 
Definição dos trabalhadores submetidos 
à Gestão de Medidas de Controle 
Individual: 

3 3 3 3 3 3 

3.2 
Orientação ao Empregador: 
necessidade de controle coletivos 

3 2 3 2 3 2 

3.3  Emissão de CAT: emitida em 6 vias 3 2 3 2 3 2 

3.4 
Registro das Condutas Individuais: 
registro em prontuários 

3 3 3 3 3 3 

Legenda: A=Avaliação da Aplicabilidade (3=Aplicável; 0=Não Aplicável); C=Verificação da 
Conformidade (3=Conformidade; 2=Implantação com Oportunidade de Melhorias; 
1=Implantação Inadequada; 0= Não Conformidade). 

 

No quadro 3 as três unidades 1, 2 e 3, no item orientação ao empregador 

emissão de CAT foi observado a conformidade com implantado com oportunidades 

de melhorias, os demais itens estão dentro da conformidade. 
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As medidas de controle coletivo estão demonstradas no quadro 4. 

QUADRO 4 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DA GESTÃO DE MEDIDAS 

DE CONTROLE COLETIVO DAS TRÊS UNIDADES  

 

Item 
Apresente evidências que comprovam 
a conformidade com a legislação 
brasileira em relação à (ao): 

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 

A C A C A C 

4.1 
Estrutura mínima da Gestão de Medidas 
de Controle Coletivo: 

3 3 3 3 3 3 

4.2 
Gestão de Medidas de Controle 
Coletivo: 

3 2 3 2 3 2 

4.3 
 Execução integrada com empresas 
contratadas nas medidas de controle 
coletivo: 

3 1 3 1 3 1 

Legenda: A=Avaliação da Aplicabilidade (3=Aplicável; 0=Não Aplicável); C=Verificação da 
Conformidade (3=Conformidade; 2=Implantação com Oportunidade de Melhorias; 
1=Implantação Inadequada; 0= Não Conformidade). 

 

No quadro 4 as unidades 1, 2 e 3, no item estrutura mínima da gestão de 

medidas de controle coletivo foi verificado total conformidade, no item gestão de 

medidas de controle coletivo foi observado a conformidade, implantado com 

oportunidades de melhorias e no item execução integrada com empresas contratadas 

nas medidas de controle coletivo todas as unidades apresentaram conformidade 

parcialmente implantado, necessitando de ações corretivas. 
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 O quadro 5 apresenta a avaliação do diagnóstico audiológico: 

QUADRO 5 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DA GESTÃO DE 

DIAGNÓSTICO AUDIOLÓGICO DAS TRÊS UNIDADES 

 

Item 
Apresente evidências que comprovam 
a conformidade com a legislação 
brasileira em relação à (ao): 

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 

A C A C A C 

5.1 
Definição dos trabalhadores que devem 
utilizar EPIs para prevenção de perdas 
auditivas ocupacionais: 

3 3 3 3 3 3 

5.2 
Definição dos EPIs para prevenção de 
perdas auditivas ocupacionais: 

3 2 3 2 3 2 

5.3 
 Equipamento Conjugado de Proteção 
Individual para prevenção de perdas 
auditivas ocupacionais: 

3 3 3 3 0 0 

5.4 
Compra de EPIs para prevenção de 
perdas auditivas ocupacionais: 

3 3 3 2 3 2 

5.5 
Manutenção de EPIs para prevenção de 
perdas auditivas ocupacionais: 

3 1 3 1 3 1 

5.6 
Fornecimento de EPIs para prevenção 
de perdas auditivas ocupacionais: 

3 2 3 2 3 2 

5.7 
Fiscalização de uso de EPIs para 
prevenção de perdas auditivas 
ocupacionais: 

3 3 3 3 3 3 

Legenda: A=Avaliação da Aplicabilidade (3=Aplicável; 0=Não Aplicável); C=Verificação da 
Conformidade (3=Conformidade; 2=Implantação com Oportunidade de Melhorias; 
1=Implantação Inadequada; 0= Não Conformidade). 

 

No quadro 5 as três unidades, no item definição dos EPI para prevenção de 

PAIR, manutenção de EPI para prevenção de PAIR e fornecimento de EPI para 

prevenção de PAIR foi observado a conformidade, implantado com oportunidades de 

melhorias. Já no item compra de EPI para prevenção PAIR as unidades 2 e 3 

implantado com oportunidades de melhorias. A unidade 3 no item equipamento 
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conjugado de proteção individual para prevenção de PAIR não foi avaliado por não 

ser aplicável a unidade, os demais itens estão dentro da conformidade. 

Os protetores adotados pelas unidades 1 e 2 são o abafador HPE da MSA 

(C.A29972) e o plug de silicone Pomp Millenium P/M/G da 3M (C.A11882). Já a 

unidade 3 faz uso do plug de silicone pomp millenium P/M/G da 3M (C.A11882). 

 

TABELA 4 – DEMONSTRATIVO DOS PROTETORES UTILIZADOS NAS TRÊS 

UNIDADES 

 

Protetores Auriculares utilizados Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 

Abafador HPE - MSA x x  

Plug Pomp Millenium P/M/G – 3M x x x 

 

A análise do cumprimento da legislação está apresentada no quadro 6: 

QUADRO 6 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DA GESTÃO DE TRIBUTOS 

TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIO DAS TRÊS UNIDADES 

 

Item 
Apresente evidências que comprovam 
a conformidade com a legislação 
brasileira em relação à (ao): 

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 

A C A C A C 

6.1 
Definição dos trabalhadores que devem 
receber adicional de insalubridade: 

3 3 3 3 3 3 

Legenda: A=Avaliação da Aplicabilidade (3=Aplicável; 0=Não Aplicável); C=Verificação da 
Conformidade (3=Conformidade; 2=Implantação com Oportunidade de Melhorias; 
1=Implantação Inadequada; 0= Não Conformidade). 

 

No quadro 6 as três unidades, no item definição dos trabalhadores que devem 

receber adicional de insalubridade foi observado implantado adequadamente. 
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  A gestão do conhecimento está demonstrada no quadro 7: 

QUADRO 7 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DA GESTÃO DO 

CONHECIMENTO DAS TRÊS UNIDADES 

 

Item 
Apresente evidências que comprovam 
a conformidade com a legislação 
brasileira em relação à (ao): 

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 

A C A C A C 

7.1 
Treinamento dos trabalhadores sobre 
medidas de controle coletivo e uso de 
EPIs 

3 3 3 3 3 3 

7.2 
Comunicação do relatório anual de 
gestão de diagnósticos audiológicos 
para a CIPA: 

3 2 3 2 3 1 

7.3 Documentação do PPA: 3 3 3 3 3 3 

Legenda: A=Avaliação da Aplicabilidade (3=Aplicável; 0=Não Aplicável); C=Verificação da 
Conformidade (3=Conformidade; 2=Implantação com Oportunidade de Melhorias; 
1=Implantação Inadequada; 0= Não Conformidade). 

 

No quadro 7, no item Comunicação do relatório anual de gestão de diagnósticos 

audiológicos para a CIPA, as unidades 1, 2 apresentaram implantado com 

oportunidade de melhorias, já a unidade 3 parcialmente implantado, necessita de 

ações corretivas. Os demais itens: Treinamento dos trabalhadores sobre medidas de 

controle coletivo e uso de EPIs e Documentação do PPA, estão em conformidade, 

implantado adequadamente. 

 

A auditoria está demonstrada no quadro 8: 

QUADRO 8 – AUDITORIA 

 

Item 
Apresente evidências que comprovam 
a conformidade com a legislação 
brasileira em relação à (ao): 

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 

A C A C A C 

8.1 Auditoria do PPA 3 2 3 1 3 1 

Legenda: A=Avaliação da Aplicabilidade (3=Aplicável; 0=Não Aplicável); C=Verificação da 
Conformidade (3=Conformidade; 2=Implantação com Oportunidade de Melhorias; 
1=Implantação Inadequada; 0= Não Conformidade). 
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No quadro 8 no item auditoria do PPA a unidades 1 implantado com 

oportunidade de melhorias, já as unidades 2 e 3 parcialmente implantado, necessita 

ações corretivas. 

No quadro 9 estão os resultados dos itens avaliados nas 3 unidades: 

QUADRO 9 – MENSURAÇÃO DO DESEMPENHO DOS ITENS DOS PPA DAS 

UNIDADES 

 

Itens do PPA 

Unidade 1 Unidade 2 Unidade 3 

Jaguariaíva Piên Araucária 

Análise de Riscos para Perdas 
Auditivas Ocupacionais 

100% 83% 83% 

Gestão de Diagnósticos Audiológicos 94% 89% 89% 

Gestão de Medidas de Controle 
Individual 

83% 83% 83% 

Gestão de Medidas de Controle 
Coletivo 

67% 67% 67% 

Gestão de Equipamentos de Proteção 
Individual 

81% 76% 67% 

Gestão de Tributos Trabalhistas e 
Previdenciários 

100% 100% 100% 

Gestão do Conhecimento 100% 89% 78% 

Auditoria 67% 33% 33% 

Desempenho Global do PPA 89% 82% 79% 

 

A mensuração do desempenho dos itens avaliados no PPA, Análise de Riscos 

para Perdas Auditivas Ocupacionais a unidade 1 apresentou 100% de efetividade já 

as unidades 2 e 3 apresentaram 83% de efetividade. No item Gestão de Diagnósticos 

Audiológicos a unidade 1 apresentou 94% de efetividade já as unidades 2 e 3 

apresentaram 89% de efetividade. No item Gestão de Medidas de Controle Individual 
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as três unidades apresentaram 83% de efetividade. No item Gestão de Medidas de 

Controle Coletivo as três unidades apresentaram 67% de efetividade. No item Gestão 

de Equipamentos de Proteção Individual a unidade 1 apresentou 81% de efetividade a 

unidades 2 apresentou 76% de efetividade e a unidade 3 apresentou 67% de 

efetividade. No item Gestão de Tributos Trabalhistas e Previdenciários as três 

unidades apresentaram 100% de efetividade. No item Gestão do Conhecimento a 

unidade 1 apresentou 100% de efetividade a unidades 2 apresentou 89% de 

efetividade e a unidade 3 apresentou 78% de efetividade. No item Auditoria a unidade 

1 apresentou 67% de efetividade já as unidades 2 e 3 apresentaram 33% de 

efetividade. No Desempenho Global do PPA encontrou-se UNIDADE 1= 89%, 

UNIDADE 2= 82% e UNIDADE 3=79% de efetividade.  
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As ações que necessitam de melhorias estão no quadro 10, 11 e 12: 

QUADRO 10 – ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES CORRETIVAS E 

OPORTUNIDADE DE MELHORIAS DA UNIDADE 1 

 

UNIDADE Item 
Análise qualitativa das ações corretivas e oportunidade de 
melhorias: 

Unidade 1  

Jaguariaíva 

2.6 Fornecimento de cópias de exames audiométricos ao funcionário. 

2.10 Fornecimento cópia de CAT ao funcionário 

3.2 
Relatório orientação ao empregador quanto a necessidade de 
medidas de controle no ambiente de trabalho. 

4.2 Criar protocolo de ações ambientais para cada setor de trabalho. 

4.3 
Relatório com medidas de controle coletivo com empresas 
contratadas que realizam atividades no mesmo local de trabalho da 
contratante. 

5.2 Criar planilha de controle por função, nível exposição, EPI e eficácia. 

5.5 Implantar metodologia de troca e controle das trocas periódicas EPI. 

5.6 Incluir na os C.A. dos EPI para evidenciar correlação ficha EPI. 

8.1 Implementar o protocolo através auditoria anual.  
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QUADRO 11 – ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES CORRETIVAS E 

OPORTUNIDADE DE MELHORIAS DA UNIDADE 2 

 

Unidade 2 

Piên 

1.3 Relatório PPRA gerou ações para medidas de controle. 

1.4 
Incluir na integração dados do PPA e informação do risco para perda 
auditiva. 

2.2 
Relatório Aferição biológica do audiômetro que precede a realização 
de exames audiométricos. 

2.6 Fornecimento de cópias de exames audiométricos ao funcionário. 

2.10 Fornecimento cópia de CAT ao funcionário. 

3.2 
Relatório orientação ao empregador quanto a necessidade de 
medidas de controle no ambiente de trabalho. 

4.2 Criar protocolo de ações ambientais para cada setor de trabalho. 

4.3 
Relatório com medidas de controle coletivo com empresas 
contratadas que realizam atividades no mesmo local de trabalho da 
contratante. 

5.2 Criar planilha de controle por função, nível exposição, EPI e eficácia. 

5.4 Criar procedimento de compra acordado entre o SESMT e compras. 

5.5 Implantar metodologia de troca e controle das trocas periódicas EPI. 

5.6 Incluir os C.A dos EPI para evidenciar correlação ficha EPI. 

7.2 
Comunicação do relatório anual de gestão de diagnósticos 
audiológicos para a CIPA. 

8.1 Implementar o protocolo através auditoria anual.  
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QUADRO 12 – ANÁLISE QUALITATIVA DAS AÇÕES CORRETIVAS E 

OPORTUNIDADE DE MELHORIAS DA UNIDADE 3 

 

Unidade 3 

Araucária 

1.3 Relatório PPRA gerou ações para medidas de controle. 

1.4 
Incluir na integração dados do PPA e informação do risco para perda 
auditiva. 

2.2 
Relatório Aferição biológica do audiômetro que precede a realização 
de exames audiométricos. 

2.6 Fornecimento de cópias de exames audiométricos ao funcionário. 

2.10 Fornecimento cópia de CAT ao funcionário. 

3.2 
Relatório orientação ao empregador quanto a necessidade de 
medidas de controle no ambiente de trabalho. 

4.2 Criar protocolo de ações ambientais para cada setor de trabalho. 

4.3 
Relatório com medidas de controle coletivo com empresas 
contratadas que realizam atividades no mesmo local de trabalho da 
contratante.  

5.2 Criar planilha de controle por função, nível exposição, EPI e eficácia. 

5.4 Criar procedimento de compra acordado entre o SESMT e compras. 

5.5 Implantar metodologia de troca e controle das trocas periódicas EPI. 

5.6 Incluir os C.A dos EPI para evidenciar correlação ficha EPI. 

7.2 
Comunicação do relatório anual de gestão de diagnósticos 
audiológicos para a CIPA. 

8.1 Implementar o protocolo através auditoria anual.  

 

Nos quadros 10, 11 e 12 foi possível verificar que as ações que necessitam de 

correção e que a qualidade e efetividade das ações do PPA implementadas depende 

de um trabalho contínuo ao longo dos anos. 
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6 DISCUSSÃO  

 

O presente estudo procurou avaliar a eficácia de um Programa de Preservação 

Auditiva em três unidade de uma empresa do ramo madeireiro.  

Os aspectos levantados no protocolo para auditoria do PPA, tiveram como base 

a avaliação documental dos programas de saúde (PCMSO) e segurança (PPRA) da 

empresa, a documentação estudada se mostrou eficaz ao atender as exigências da 

legislação vigente brasileira (NR 7 e NR 9). Verificou-se a partir dos resultados que 

além do cumprimento quanto à implantação de ações de saúde e segurança, 

formação de equipes multidisciplinares, utilização de metodologia para identificação e 

monitoramento de riscos para a audição, a empresa dispõe de subprogramas 

(campanhas) de saúde, que visam à preservação da saúde do trabalhador, que vão 

além dos requisitos legais. A necessidade de reavaliação periódica do PPA é descrita 

pela OS 608 e pelo Comitê Nacional de Ruído e Conservação Auditiva (CNRCA). 

Sendo o PPA parte integrante do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA), descrito na NR 9, as empresas são obrigadas a fazer, sempre que 

necessário, e pelo menos uma vez ao ano, uma análise global do programa para 

avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes pertinentes, além do 

estabelecimento de novas metas e prioridades. 

A mensuração do desempenho dos 8 itens avaliados se divide em vários 

subitens dentro do protocolo proposto. Quanto a mensuração do desempenho do 

quadro 1, em relação aos resultados da análise de riscos para perdas auditivas 

ocupacionais as unidades 1, 2 e 3 encontram em conformidade em relação com 

planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma, 

estratégias e metodologia de ação, forma do registro, manutenção e divulgação dos 
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dados. Gonçalves (2009), na avaliação do PPA, a função da auditoria é determinar se 

ações implementadas nos programas foram eficazes para atender aos objetivos 

traçados para saúde dos trabalhadores, se as metas planejadas foram cumpridas e 

se a empresa corresponde as conformidades legais vigentes 

 No item reconhecimento dos riscos para perda auditiva ocupacional (Quadro 

1) as unidades 1, 2 e 3 encontram em conformidade em relação a identificação; 

determinação e localização das fontes geradoras e identificação das trajetórias e dos 

meios de propagação. No item avaliação quantitativa dos riscos para perda auditiva 

ocupacional a unidade 1 encontra-se em conformidade em relação a comprovação 

das situações de inexistência da exposição acima do nível de ação, já as unidades 2 

e 3 implantado com oportunidade de melhorias verificando a necessidade de inclusão 

de relatório no PPRA com ações para medidas de controle. No item informação para 

empresas contratadas dos riscos para perda auditiva ocupacional a unidade 1 

encontra-se em conformidade, já as unidades 2 e 3 implantado com oportunidade de 

melhorias, necessitando de inclusão dos dados do PPA na integração e informação 

do risco para perda auditiva. Porém na literatura em se tratando de cuidados voltados 

ao trabalhador, a NR 9 é clara ao obrigar o empregador a manter um PPRA que avalia 

sistematicamente os riscos existentes no local de trabalho e implementa ações 

corretivas para controle desses riscos (CAVALLI, 2005). Tal análise pode ser feita por 

meio de auditoria, embora não tenha uma citação explícita do termo nesta NR 

(ARAÚJO, et al., 2006). Pesquisa realizada por Miranda e Dias (2004), analisou o 

PPRA e PCMSO implementados por 30 empresas de diferentes ramos econômicos, 

contendo mais de 100 empregados, em atividade em Salvador, Bahia. Levando-se em 

conta as diversas etapas de desenvolvimento de cada programa, os autores 

evidenciaram que 92,9% das empresas apresentaram algum tipo de inconsistência no 
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PPRA e 85,7% no programa médico (PCMSO), constatando baixa qualidade técnica 

desses programas. Gonçalves e Iguti (2006) também referiram que os documentos 

relativos ao PCMSO e PPRA das quatro metalúrgicas estudadas, foram estruturados 

tardiamente a partir de 1998, talvez em função das alterações na legislação (NR 7) 

ocorridas em 1998. A autora considera que os itens avaliados estão satisfatórios em 

relação aos encontrado na literatura e de acordo com a legislação trabalhista, pois os 

resultados encontrados na avaliação e auditoria do PPA vão além do perfil auditivo e 

nos estudos ainda é comum encontrarmos que muitas empresas ainda limitam-se ao 

diagnóstico de PAIR como ações do PPA, deixando a prática de avaliação do 

programa em segundo plano.  

Quanto a mensuração do desempenho do quadro 2, gestão dos diagnósticos 

audiológicos as unidades 1, 2 ,3 encontram em conformidade em relação a definição 

dos trabalhadores submetidos a exames audiométricos. No item audiômetro a unidade 

1 encontra-se em conformidade, já as unidades 2 e 3 parcialmente implantado, 

necessita de ações corretivas com realização de aferição biológica do audiômetro que 

precede a realização de exames audiométricos. Nos itens execução dos exames 

audiométricos; periodicidade dos exames audiométricos e registro dos exames 

audiométricos as unidades 1, 2, 3 encontram em conformidade. No item 

disponibilização de cópias dos exames audiométricos aos trabalhadores as unidades 

1, 2, 3 encontram-se implantado com oportunidade de melhorias no fornecimento de 

cópias de exames audiométricos ao funcionário. Os itens exames audiométricos de 

referência; exames audiométricos sequenciais e diagnóstico coletivo as unidades 1, 

2, 3 estão em conformidade. O item emissão de CAT as unidades 1, 2, 3 apresentaram 

implantado com oportunidade de melhorias, realizando o fornecimento cópia de CAT 

ao funcionário. Os itens manutenção de registros de exames audiométricos e 
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condutas para casos de perdas auditivas não ocupacionais as três unidades estão em 

conformidade, no encaminhamento do trabalhador para avaliação especializada. 

Porém, observou-se, no trabalho de Gonçalves e Iguti (2006), o descumprimento à 

legislação (NR 7) quanto à emissão do Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) 

por PAIR. A OS 621 preconiza que todo acidente do trabalho, doença profissional ou 

do trabalho deverá ser comunicado pela empresa ao Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS), sob pena de multa em caso de omissão. Dessa forma, a Perda Auditiva 

Ocupacional é passível de emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) 

(MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL, 1998). Porém, no estudo 

de Gonçalves e Iguti (2006), observou-se o descumprimento à legislação (NR 7) 

quanto à emissão do Comunicado de Acidente de Trabalho (CAT) por PAIR. Segundo 

os dados do Ministério da Saúde (2010), apenas 80 notificações de perda auditiva 

relacionada ao trabalho foram feitas em todo o território nacional em 2007. Estima-se 

que 25% da população trabalhadora exposta (BERGSTRÖM; NYSTRÖM, 1986; 

CARNICELLI, 1988; MORATA, 1990; PRÓSPERO, 1999) seja portadora de PAIR em 

algum grau. Para haver notificação, os profissionais precisam ser sensibilizados sobre 

a importância desse procedimento, bem como devem ter a dimensão de que a 

notificação se trata de um instrumento relevante para auxiliar o planejamento da 

saúde, definir prioridades e avaliar o impacto das intervenções. Notificar é uma forma 

de promover vigilância em saúde do trabalhador. 

Quanto a mensuração do desempenho do quadro 3, gestão de medidas de 

controle individual as unidades 1, 2 ,3 encontram em conformidade no controle de 

trabalhadores com perda auditiva ocupacional, desencadeamentos e agravamentos. 

Nos itens orientação ao empregador e emissão de CAT, implantado com oportunidade 

de melhorias, incluindo relatório com orientação ao empregador quanto a necessidade 
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de medidas de controle no ambiente de trabalho e fornecimento de cópia da CAT ao 

trabalhador. O item registro das condutas individuas as três unidades estão em 

conformidade. Concluiu que as medidas de prevenção a respeito da perda auditiva, 

têm bons resultados pois as unidades apresentam incidência dos desencadeamento 

e agravamento dos trabalhadores abaixo de 3% conforme recomendados por NIOSH. 

Gonçalves (2009), o objetivo do PPA é a manutenção dos limiares auditivos dos 

trabalhadores, evitando o desencadeamento ou agravamento de alterações 

ocupacionais. Para tanto, busca-se preservar a audição por meio de medidas 

preventivas através da identificação dos riscos, monitoramento auditivo, medidas de 

controle dos agentes otoagressores e ações educativas. Lee-Feldstein (1993) 

analisou a audição de 11.435 trabalhadores de cinco setores diferentes de uma 

indústria americana automobilística de grande porte, todos do sexo masculino e 

expostos a níveis de ruído superiores a 85dB (A). Encontrou 5.814 (50,8%) exames 

auditivos com indicativos de alterações. Concluiu que em comparação com o grupo 

de controle de trabalhadores não expostos a ruído, o Programa de Preservação 

Auditiva foi considerado eficaz em quatro dos cinco setores avaliados. Porém, em um 

deles (fundição e usinagem) o PPA apareceu ser menos eficaz, provavelmente devido 

às maiores perdas auditivas entre os trabalhadores com idade inferior a 40 anos. Em 

contra partida, muitos estudos referiram resultados insatisfatórios quanto à avaliação 

de Programas de Preservação Auditiva. Leinster et al. (1994), analisaram as atitudes 

ao ruído no trabalho entre os gerentes e trabalhadores, e exploraram os fatores 

organizacionais e psicológicos que envolvem a limitação de alcance do PPA. Para 

tanto, os métodos utilizados incluíram a investigação documental, auditorias do PPA, 

questionários e entrevistas de 48 organizações da Grã-Bretanha. Concluíram que a 

maioria das organizações participantes do estudo abordou inadequadamente, ou não 
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abordou as principais seções exigidas pelas leis eferentes ao ruído. Apenas 40% 

conseguiam atender corretamente os requisitos legais, a grande maioria não 

desenvolvia as medidas de engenharia de controle de ruído, somente 50% orientava 

os trabalhadores quanto ao uso correto de EPI e apenas 26% oferecia um programa 

específico de treinamento sobre o ruído. O estudo apontou para a necessidade de um 

maior envolvimento dos gerentes como prioridade para melhoria dos padrões de 

preservação auditiva e controle do ruído da empresa. Gonçalves e Iguti (2006) ao 

analisar os programas de controle de ruído em quatro metalúrgicas de Piracicaba 

entre os anos de 1997 e 2001 referiram que o PPA não estava sendo conduzido 

adequadamente. As ações consideradas como sendo de preservação da audição dos 

trabalhadores eram predominantemente baseadas na realização de audiometrias e 

fornecimento de EPI. Outro estudo que não condiz aos resultados encontrados é o de 

Cavalli et al. (2004), que verificou o não cumprimento de forma integral da legislação 

quanto à preservação da audição o trabalhador, nas 30 indústrias avaliadas em 

Curitiba e região metropolitana em 2004. Os autores europeus Malchaire et al. (2000) 

consideraram que, estratégias que envolvam mais os trabalhadores no 

reconhecimento do problema da exposição ao ruído, devem ser desenvolvidos no 

programa, tornando os mesmos fatos mais efetivos na preservação auditiva. Susan 

Griest (2008) acrescentou ainda, que, a avaliação não é comumente um item 

enfatizado nos programas de promoção da saúde por causa do tempo, recursos e 

conhecimentos necessários para realizar o processo de uma forma sistemática. 

Ressaltou, portanto, que uma avaliação rigorosa não é apenas necessária, mas 

também é fundamental para o desenvolvimento de um programa bem sucedido e 

sustentável.  
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A mensuração do desempenho do quadro 4, gestão de medidas de controle 

coletivo as unidades 1, 2 ,3 encontram em conformidade no planejamento anual com 

estabelecimento de metas, prioridades e cronograma; estratégias e metodologia de 

ação; forma de registro manutenção e divulgação dos dados; periodicidade e forma 

de avaliação do desenvolvimento e participação dos trabalhadores. Nos itens gestão 

de medidas de controle coletivo e execução integrada com empresas contratadas nas 

medidas de controle coletivo as unidades 1, 2 e 3 apresentaram implantado com 

oportunidade de melhorias necessitando implantação de protocolo de ações 

ambientais para cada setor de trabalho e relatório com medidas de controle coletivo 

com empresas contratadas que realizam atividades no mesmo local de trabalho da 

contratante.  A NR9 obriga o empregador a implantar e manter um PPRA que 

comtempla o monitoramento do ambiente de trabalho e implementa ações corretivas 

a nível coletivo por meio de medidas de engenharia e segurança. Cavalli (2005), 

coloca que o empregador deve manter um PPRA que avalia sistematicamente os 

riscos existentes no local de trabalho e implementa ações corretivas para controle 

desses riscos. 

A mensuração do desempenho do quadro 5, gestão de equipamentos de 

proteção individual as unidades 1, 2 ,3 encontram em conformidade na definição de 

trabalhadores que devem utilizar EPIs para prevenção de perdas auditivas 

ocupacionais. No item definição de EPIs para prevenção de perdas auditivas 

ocupacionais as três unidades apresentam em conformidade com oportunidade de 

melhorias, necessitando criar planilha de controle por função, nível exposição, EPI e 

eficácia. No item compra de EPIs para prevenção de perdas auditiva ocupacionais a 

unidade 1 apresenta em conformidade e as unidades 2 e 3 implantado com 

oportunidade de melhorias, necessitando criar procedimento de compra acordado 
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entre o SESMT e compras. Na manutenção de EPIs para prevenção de perdas 

auditivas ocupacionais as três unidades necessitam implantar metodologia de troca e 

controle das trocas periódicas EPI, pois, atualmente a única evidencia é a ficha de 

EPI, onde pode se observar que alguns funcionários realizam a troca do EPI em maior 

tempo do que o recomendado pelo fabricante. No item fornecimento de EPIs para 

prevenção de perdas auditivas ocupacionais as três unidades apresentam implantado 

com oportunidade de melhorias, através da inclusão dos C.A. na ficha de EPI para 

evidenciar correlação C.A./EPI. No item fiscalização de uso de EPIs para prevenção 

de perdas auditivas ocupacionais as três unidades encontram em conformidade em 

fiscalização de uso com atribuição de responsabilidade e metodologia. Saldanha 

(2009), afirma que a as medidas de controle coletivo, que causam muitas vezes o 

redimensionamento da organização do trabalho e demandam investimentos maiores 

com a implantação de métodos de proteção em equipamentos, faz-se necessária a 

coordenação da auditoria do PPA pela gerência de área industrial como uma 

estratégia fundamental para se atingir esses objetivos. Em relação a gestão de 

equipamentos de proteção individual, foram observadas diferenças significativa em 

relação a medidas de controle coletivo devido a necessidade de maiores 

investimentos nas fontes geradoras de ruído. No estudo de Ribeiro e Gonçalves 

(2013), analisaram vinte e seis empresas, todas diziam ter o ruído presente, porém 

apenas doze realizavam o programa de preservação auditiva e apenas oito empresas 

já fizeram alguma ação para reduzir o ruído na produção, citando ser mudança e 

enclausuramento do maquinário e a melhora e/ou troca do protetor auricular. De 

acordo com os resultados encontrados no questionário, observou-se que as empresas 

estão aos poucos implantando o que é previsto nas leis. Portanto, os dados 

evidenciaram que pouco está sendo feito nos programas executados pelas empresas. 
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A prática de uso de protetores auditivos é adotada nas três unidades desde o 

início de suas atividades e que o uso de EPI pode evitar a perda auditiva o trabalho, 

encontrado nos estudos de Svensson et al. (2004). Também referido por Vivan et al. 

(2008), 100% dos trabalhadores fazem o uso de protetores em ambientes ruidosos 

com o objetivo de preservar a audição no ambiente de trabalho. As três unidades 

disponibilizam de protetores auriculares de tamanho P/M/G, onde é realizado pela 

fonoaudióloga terceirizada da empresa a medição de conduto auditivo no momento 

do exame admissional, a pesquisa corrobora que 98% dos trabalhadores avaliados 

afirmaram que o protetor auditivo pode ser considerado confortável se ajustado 

corretamente Vivan et al. (2008). Conclui-se a partir dos resultados, que a melhor 

avaliação quanto ao uso de EPI é satisfatória (prática já adotada na empresa), o que 

precisa ser implementado são medidas administrativas de compras e controle da 

periodicidade de troca.  

A mensuração do desempenho do quadro 6, gestão de tributos trabalhistas e 

previdenciários as unidades 1, 2 ,3 encontram em conformidade, implantado 

adequadamente, por não ser verificado situações de ineficácia dos EPIs frente das 

funções e trabalhadores expostos acima do nível de ação, evidência que os 

trabalhadores não tenham necessidade de receber adicional de insalubridade. A NR 

15 aborda sobre Atividades e Operações Insalubres e em seu Anexo I estabelece os 

limites de tolerância para os trabalhadores expostos ao ruído contínuo ou intermitente 

e no Anexo II para o ruído de impacto (MOREIRA, 2007). Em programas maduros, ao 

se tratar das atividades do PPA de maior complexidade, que demandam maior 

integralidade de gestão, como a atividade relacionada à gestão de tributos trabalhistas 

e previdenciários relacionados à segurança do trabalho, torna-se conveniente a 
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proposição da coordenação da auditoria para a alta administração (SALDANHA, 

2009). 

 A mensuração do desempenho do quadro 7, gestão do conhecimento as 

unidades 1, 2 ,3 encontram em conformidade, implantado adequadamente, realizando 

treinamentos dos trabalhadores sobre medidas de controle individual e coletivo quanto 

ao uso de EPIs para prevenção das perdas auditiva ocupacionais, tanto através de 

campanhas quanto de programas de duração permanente, onde as três unidades 

apresentam conteúdo dos treinamentos, que contemple, no mínimo, medidas de 

controle coletivo e uso de EPIs, os respectivos comprovantes de treinamento frente 

ao controle das funções e trabalhadores expostos acima do nível de ação com 

assinatura dos trabalhadores. Estudos de Bramatti (2007), teve o objetivo de avaliar o 

conhecimento após uma ação educativa. Foram comparadas as atitudes, intenções e 

comportamentos de proteção da audição antes e depois dos treinamentos coletivos, 

avaliando a efetividade das mensagens por meio do uso de estímulos positivos onde 

permitiu a identificação de temas que necessitavam de clarificação nas ações 

educativas da empresa.  No item comunicado do relatório anual de gestão de 

diagnósticos audiológicos para a CIPA as unidades 1, 2 e 3 apresentaram implantado 

com oportunidade de melhorias, pois a fonoaudióloga realiza a apresentação dos 

resultados estatísticos aos gestores da empresa (gerentes, coordenadores e o 

SESMT da empresa) necessitando implantar a apresentação para equipe da CIPA. 

De acordo com Gonçalves (2009) as mudanças do comportamento dos trabalhadores 

e das chefias em relação à da saúde e segurança, devem estar voltadas para a 

prevenção de modo a garantir a saúde auditiva de todos e a manutenção do 

Programa. Estes resultados vão ao encontro dos referidos por Chaves et al. (2009), 

que embora haja um avanço na incorporação e atuação de profissionais com 
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formações experiências distintas nas equipes de saúde e segurança, existe um foco 

de tensão, tradicional na saúde do trabalhador, nutrido pela separação dos campos 

disciplinares da saúde e segurança, reforçado pelos instrumentos legais. Logo, a 

construção e a atuação de uma intervenção interdisciplinar na saúde do trabalhador 

ainda estão por se concretizar de maneira satisfatória. O item documentação do PPA 

as três unidades apresentaram em conformidade, implantado adequadamente por 

apresentarem relatórios com todos os aspectos estruturais do PPA, planejamento 

anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma, estratégia e 

metodologia de ação, forma de registro, manutenção e divulgação dos dados. Couto 

(1994) afirma que a utilização da lista de verificação durante o processo de auditoria 

é uma técnica interessante, na medida em que viabiliza a elaboração do relatório ainda 

em campo e, caso surjam dúvidas, estas poderão ser solucionadas durante o período 

de presença da equipe de auditoria na empresa. Contudo, ressalta que as 

informações e observações do relatório final não precisam se limitar à lista de 

verificação (COUTO, 1994).  

 A mensuração do desempenho do quadro 8, auditoria do PPA a unidade 1 

apresentou implantado com oportunidades de melhorias, já as unidades 2 e 3 

parcialmente implantado, necessitando de ações corretivas na análise global do PPA, 

avaliação do seu desenvolvimento, realização dos ajustes necessários e 

estabelecimento de novas metas e prioridades, no mínimo, anual. No estudo de 

Saldanha (2009), a auditoria do PPA deve atuar como um elemento de integração que 

reúne e interpreta as informações de todas as outras atividades do programa. 

Portanto, torna-se fundamental para o sucesso do mesmo, apontando não somente 

as não conformidades e as oportunidades de melhorias como, também, podendo 

caracterizá-lo como eficaz ou não por meio de indicadores de desempenho. Logo, 
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para se avaliar a eficácia de um programa de saúde do trabalhador, se faz necessário 

a utilização de uma proposta de avaliação no nível teórico-metodológica integradora, 

que envolva os diferentes aspectos vivenciados no programa (PORTO e FREITAS, 

1997; UCHIMURA e BOSSI, 2002), como aplicado nesse estudo.  

A conclusão da auditoria interna se dá por meio de relatórios e cartas de 

controle interno. No entanto, para a auditoria externa ser viabilizada é preciso que as 

empresas mantenham seus controles internos eficazes, possibilitando assim a 

avaliação dos procedimentos internos por outras empresas. A conclusão da auditoria 

externa se dá por meio de um documento formal, denominado “Parecer da Auditoria” 

(GONÇALVES, 2009). Ao final de cada auditoria, a organização deve elaborar um 

plano de ação com as medidas corretivas acordadas e providências estabelecidas de 

monitoramento, a fim de assegurar a implementação satisfatória destas propostas 

(ARAÚJO, et al., 2006, MELO, 2001).  

A mensuração do desempenho do quadro 9, mensuração do desempenho 

global dos itens do PPA a unidade 1 apresentou 89%, a unidade 2 82% e unidade 3 

79% de desempenho global do PPA. Contudo, os resultados podem ser 

compreendidos pelos estudos de NIOSH (1996), Colligan e Cohen (2004), Gonçalves 

(2009) em que o conhecimento e treinamento do gestor e dos trabalhadores no 

programa, bem como a atribuição de responsabilidades e definições de papéis da 

equipe responsável, são fatores importantes para a implantação e sucesso das ações 

planejadas. Além disso, o uso de estratégias de grupo para a socialização e 

divulgação das informações possibilita maior divulgação e conhecimento do programa 

junto à equipe e trabalhadores (GONÇALVES e IGUTI, 2006; CHAVES et al. 2009). 

Os resultados encontrados discordam com o de Andrade (2003), cujos estudos 

sugerem que a prática do conhecimento por parte dos empresários e trabalhadores 
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sobre a segurança e saúde, e sobre o potencial de prevenção dos agravos da saúde 

em locais de trabalho ainda é pequena, mesmo em empresas de grande porte ou de 

maior risco ocupacional. Gonçalves (2009) refere que as ações do PPA devem ser 

desenvolvidas interdisciplinarmente entre a equipe e ter como objetivo a melhoria da 

qualidade de vida do trabalhador levando em consideração suas atitudes e crenças 

sobre a saúde. Tal fato pode estar relacionado com a mudança do perfil de atuação 

na Saúde do Trabalhador ocorrido na empresa nos últimos anos. Onde os 

treinamentos coletivos foram inseridos a partir de 2008, juntamente com treinamentos 

individuais aos trabalhadores e gestores das três unidades em análise. Acredita-se 

que esta ação, anteriormente inexistente (o programa baseava-se em execução de 

audiometria e uso de protetor auditivo), tenha ampliado o conhecimento do 

trabalhador e gestores da empresa sobre os aspectos do PPA. Em relação ao tempo 

de implantação dos PPA, analisados não foram observadas diferenças significativas 

entre o tempo de implantação. Porém, deve-se levar em consideração que o 

profissional fonoaudiólogo que realiza a gestão do programa é o mesmo nas três 

unidades, de forma que os critérios de execução do programa possuem os mesmos 

parâmetros de execução.  
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7 CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados obtidos, conclui-se que o Programa de Preservação 

Auditiva da empresa nas três unidades avaliadas mostrou-se eficaz, e que a qualidade 

e efetividade das ações do PPA implementadas depende de um trabalho contínuo ao 

longo dos anos, segundo protocolo em estudo. De acordo com a análise das ações 

implementadas nos programas concluíram-se que os documentos e ações de saúde 

(PCMSO) e segurança (PPRA) atendem ao exigido na legislação vigente e vão além 

dos requisitos legais, com a implantação de subprogramas de saúde que visam à 

preservação da saúde do trabalhador.  

O instrumento de avaliação usado mostrou-se eficaz, pois possibilitou a análise 

entre diferentes áreas de atuação do PPA para os setores envolvidos. Neste contexto, 

foi possível analisar o PPA quanto à sua estrutura, processo e resultados, utilizando-

se um modelo de avaliação de programas propostos na Saúde Coletiva.  

O instrumento utilizado também revelou informações dos pontos fortes e fracos 

do programa, possibilitando a identificação de falhas a corrigir e aspectos adequados 

que serão padronizados. Assim sendo, os itens de Análise de Riscos para Perdas 

Auditivas Ocupacionais, Gestão dos Diagnósticos Audiológicos, Gestão de Medidas 

de Controle Individual, Gestão de Equipamentos de Proteção Individual e Gestão do 

Conhecimento tiveram resultados mais positivos podem ter suas ações padronizadas. 

Já os itens Gestão de Medidas de Controle Coletivo e Auditoria necessitam de 

algumas revisões para tornar-se mais efetiva. Há, ainda, necessidade de uma 

intervenção mais conjunta e sistemática entre as equipes de saúde e segurança e 

gerencia da empresa. Impõe-se também, a necessidade da continuidade dos 

treinamentos coletivos para os trabalhadores de modo a fortalecer ainda mais a 

disseminação da informação a respeito do conhecimento sobre ações preventivas da 
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perda auditiva no trabalho. Destaca-se neste estudo, a necessidade da realização 

anual sobre a avaliação da eficácia dos componentes do programa utilizada para 

determinar se os objetivos traçados estão sendo alcançados, bem como, para realizar 

o planejamento, acompanhamento e correções das ações necessárias.  

Assim, esse estudo buscou oferecer uma contribuição na área que possibilitou 

maior entendimento do tema e mostrou um instrumento com enfoque nas legislações 

brasileiras para avaliação do PPA, onde foram analisados todos os aspectos 

envolvidos no programa, para enriquecer ainda mais o acervo e contribuir, sobretudo, 

para a crescente área da Saúde Auditiva do Trabalhador. 
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ANEXO A – PARECER DO CEP 
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ANEXO B – FLUXOGRAMA DAS ATIVIDADES DO PPA 

 (SALDANHA JR, 2009) 
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ANEXO C – PROTOCOLO PARA AUDITORIA DO PPA 

 (SALDANHA JR, 2009) 
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APÊNDICE A – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 
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