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“A arte de escutar é como uma luz que dissipa a escuridão da 

ignorância” 

DALAI LAMA 

 



 

RESUMO 

 

O ruído ocupacional é considerado o problema que mais atinge o sistema 

auditivo do trabalhador brasileiro, perturba o trabalho, o descanso, o sono e a 

comunicação nos seres humanos; prejudica a audição e pode causar ou provocar 

reações psicológicas, fisiológicas e talvez até patológicas, afetando diretamente a 

qualidade de vida. A perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados 

(PAINPSE) é considerada uma entre as dez principais etiologias de perdas auditivas 

populacionais, sendo que, de todas as causas de lesão auditiva, é a que apresenta 

maior possibilidade de prevenção. Os efeitos auditivos encontrados em 

trabalhadores portadores da PAINPSE imitam a funcionalidade auditiva, provocando 

alteração de sensibilidade auditiva, alterações na seletividade de frequências, na 

resolução temporal e espacial, recrutamento e zumbido. Tais alterações influenciam 

diretamente a discriminação auditiva, dificultando a percepção, principalmente, dos 

sons da fala, podendo, também, alterar o padrão de fala de acordo com o grau da 

perda. O investimento em implantação de programas de conservação auditiva 

possibilita minimizar os problemas de saúde geral e auditiva, assim como a 

ocorrência da PAINPSE, promovendo melhor qualidade de vida ao trabalhador. Um 

trabalho intensivo de promoção da saúde auditiva ou prevenção de perdas auditivas 

deve ser enfatizado, principalmente para trabalhadores expostos a níveis elevados 

de ruído ocupacional, além da utilização, de forma adequada, de equipamento de 

proteção auditiva individual. Sendo assim este estudo teve por objetivo elaborar um 

material multimídia em tele-educação sobre prevenção de perdas auditivas de 

origem ocupacional para ser disponibilizado pelas equipes de profissionais do 

Centro de referência em saúde do trabalhador (CEREST), Rede Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST) e agentes comunitários, em 

consonância com os objetivos do CEREST. A elaboração do CD-ROM contribuirá 

para os programas de educação em saúde auditiva fornecendo informações a 

respeito dos riscos causados por níveis de pressão sonora elevada (NPS). 

 

 

Palavras-chave: Ruído. Perda auditiva. Prevenção. Tele-educação. Telessaúde. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Tele-education: Hearing health in workers exposed to noise 

 

 Occupational noise is considered the issue that most affects the hearing 

system of the Brazilian worker, disrupts work, rest, sleep and communication in 

humans, impairs hearing and may cause or provoke psychological reactions, 

physiological and maybe even pathological, affecting directly to quality of life. 

Hearing loss induced by high sound pressure levels (PAINPSE) is considered one of 

the top ten causes of hearing loss population, and of all-cause hearing damage, it 

has the greatest possibility of prevention. Hearing loss induced by high sound 

pressure levels (PAINPSE) is considered one of the top ten causes of hearing loss 

population, and of all-cause hearing damage, it has the greatest possibility of 

prevention. Auditory effects found in workers with PAINPSE mimic the functionality of 

the hearing, causing changes in hearing sensitivity, alterations in frequency 

selectivity, the temporal and space resolution, recruitment and tinnitus. These 

changes directly affect hearing discrimination, making the perception, especially 

speech sounds, it can also change the default speech according to the level of loss. 

Investment in implementation of hearing conservation programs enables minimizing 

the general health problems and hearing, as well as the occurrence of PAINPSE, 

promoting better quality of life to the worker. A intensive work health promotion 

hearing or hearing loss prevention should be emphasized, especially for workers 

exposed to high levels of occupational noise, and the use, as appropriate, of 

individual hearing protection equipment. Therefore, this study had the objective 

elaborate a multimedia teleducation materials on prevention of occupational hearing 

loss to be provided by teams of professionals from health reference center worker 

(CEREST), National Network of Integrated Healthcare Workers (RENAST) and 

community, in line with the objectives of CEREST. The development of the CD-ROM 

will help education programs in hearing health providing information about the risks 

caused by high sound pressure levels (SPL). 

 

Keywords: Noise. Hearing loss. Prevention. Teleducation. Telehealth. 
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1 Introdução 21 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Saúde do Trabalhador (ST) passa a ter nova definição e novo 

direcionamento institucional, a partir da Constituição Federal de 1988, com a 

instituição do Sistema Único de Saúde (SUS) e sua incorporação como área de 

competência própria da saúde. Tal resultado, advindo de um processo constituinte 

com marcada participação dos movimentos social e sindical, ensejou estados e 

municípios a atualizarem seus estatutos jurídicos de forma a acompanhar essas 

modificações e reforçar suas práticas no campo da saúde, em especial a ST. 

A partir a implantação do SUS são estruturados, nos serviços públicos, os 

Programas de Saúde do Trabalhador - PST em alguns municípios do país, 

principalmente no estado de São Paulo. Alguns desses Programas contavam com o 

fonoaudiólogo em seus quadros, uma vez que a Perda Auditiva Induzida por Níveis 

de Pressão Sonora Elevada (PAINPSE) despontava como principal doença 

ocupacional no país. A PAINPSE foi considerada a doença ocupacional de maior 

ocorrência no Brasil na década de 80 e, na década de 90, ocupou o segundo lugar 

em ocorrência (LEINSTER; BAUM; TONG, 1994). 

A Saúde do Trabalhador vem expressamente incluída na seção que disciplina 

o direito à saúde, como competência do SUS, no art. 200: “art 200, II, ao SUS 

compete executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as 

de saúde do trabalhador”. Entende-se por saúde do trabalhador, “um conjunto de 

atividades que se destina, por meio de ações de vigilância epidemiológica e 

sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos 

e agravos advindos das condições de trabalho”. Fica evidente que a expressão ST é 

por demais abrangente, alcançando todo e qualquer trabalhador, regido ou não 

pelas leis trabalhistas (CLT), já que todos, sem exceção, devem receber atenção à 

saúde e proteção no ambiente de trabalho. Sendo assim, a ST deve ser entendida e 

tratada dentro do conceito de saúde do cidadão, como um direito constitucional.  

A partir de 2003 foram implementadas as diretrizes da política nacional de 

saúde do trabalhador. Tais diretrizes são: 

 Atenção integral à ST 

 Articulação intra e intersetoriais 

 Estruturação de rede de informações em ST 

 Apoio ao desenvolvimento de estudos e pesquisas 
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 Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos 

 Participação da comunidade na gestão das ações em ST 

Entre as estratégias para efetivação da Atenção integral à Saúde do 

Trabalhador, destaca-se a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Trabalhador (RENAST), (Brasil, 2005), cujo objetivo é integrar a rede de serviços do 

SUS voltados à assistência e a vigilância, além da notificação de agravos à saúde 

relacionados ao trabalho em rede de serviços sentinela. 

A audição é um dos sentidos mais importantes para o desenvolvimento 

psicossocial do indivíduo e tem fundamental importância na integração do homem à 

sociedade (GUIDA, 2007). De acordo com a ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA e a 

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE (OPAS-OMS, 1980), o ruído pode perturbar 

o trabalho, o descanso, o sono e a comunicação nos seres humanos; pode 

prejudicar a audição e causar ou provocar reações psicológicas, fisiológicas e talvez 

até patológicas, afetando diretamente a qualidade de vida (FIORINI, 2004). 

Na vida moderna o ruído ocupacional é considerado um dos mais graves 

problemas que acomete o sistema auditivo do trabalhador brasileiro. A PAINPSE é 

considerada uma entre as dez principais etiologias de perdas auditivas 

populacionais, sendo que, de todas as causas de lesão auditiva, é a que apresenta 

maior possibilidade de prevenção (AZEVEDO; FIGUEIREDO, 2004).  

A PAINPSE sucede-se pela exposição sistêmica e prolongada ao ruído intenso, é 

uma doença crônica e irreversível, uma vez que acomete as células ciliadas do 

órgão de Corti (FERREIRA, 1998). 

Segundo o Comitê de Ruído e Conservação Auditiva da American College of 

Occupational Medicine e o Comitê Nacional de Ruído e Conservação Auditiva, 

publicado na portaria do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) de 1997, a 

PAINPSE acomete inicialmente, as regiões das frequências de 6, 4 ou 3 KHz, 

podendo com a progressão da perda, atingir as regiões de 8, 2, 1 KHz, 500 e 250 

Hz.  

Os efeitos auditivos encontrados em trabalhadores portadores da PAINPSE 

limitam a funcionalidade auditiva, provocando alteração de sensibilidade auditiva, 

alterações na seletividade de frequências, na resolução temporal e espacial, 

recrutamento e zumbido. Tais alterações influenciam diretamente a discriminação 

auditiva, dificultando a percepção, principalmente, dos sons da fala, podendo, 
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também, alterar o padrão de fala de acordo com o grau da perda auditiva (SAMELLI, 

2004; MELLO, 1999).  

Paniz (2005) ressalta que os programas de conservação auditiva são 

implantados apenas nas indústrias e não se observam iniciativas governamentais 

para a criação de programas de educação ambiental que, dentre outros alertas, 

falem sobre os riscos decorrentes da exposição a sons intensos. 

Segundo estudo realizado por Lopes et al. (2009a)  considerando que a perda 

auditiva ocupacional é passível de prevenção, há necessidade de maior 

investimento científico para viabilizar as estratégias de prevenção. Um trabalho 

educativo poderá modificar o comportamento de jovens trabalhadores, assim como 

dos empresários. 

Os Centros em Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST) solicitaram a 

criação de um material educativo a ser utilizado pelos profissionais de saúde e 

segurança do trabalho devido à inexistência de materiais padronizados pelas 

equipes na área de saúde auditiva para a realização de programas educativos. 

A produção acadêmica nacional e internacional na área de saúde do 

trabalhador revela que se trata de uma área consolidada e produtiva. Entretanto a 

literatura traz a necessidade de um conhecimento multidisciplinar para contribuir 

efetivamente para a promoção da saúde auditiva nos ambientes de trabalho. A área 

de Saúde do Trabalhador representa para a fonoaudiologia um importante campo de 

atuação e produção de conhecimento científico.  O fonoaudiólogo pode e deve 

contribuir em diferentes ações em Saúde do Trabalhador.  

Diante dessas considerações, este estudo contribuirá para a educação 

continuada à equipe de profissionais de saúde e segurança do trabalho 

desenvolvendo um material hipermídia a ser utilizado pelas equipes para promover a 

saúde auditiva por meio da conscientização e educação de trabalhadores. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Este capítulo será dividido em temas para melhor compreensão, serão 

abordados conceitos relacionando o ruído ao zumbido e a produtos químicos, teles-

saúde e políticas públicas. 

 

2.1 RUÍDO 

 

No Brasil, a exemplo de outros países, a legislação de saúde e segurança do 

trabalho só reconhece o ruído como agente ototraumático e só exige monitoramento 

da audição dos trabalhadores expostos a nível de pressão sorona (NPS) acima de 

85dB(A). Considerando-se a evidência de que outros agentes ocupacionais também 

são nocivos para a audição, pode haver um grande número de trabalhadores com 

necessidades de preservação da audição. Tanto o NIOSH (desde 1998) como a 

Comunidade Europeia, desde 2003 possuem diretrizes quanto à interação entre 

ruído e substâncias químicas ototóxicas. No Brasil, por meio do Decreto no. 3048, 

de maio de 1999, a associação entre a exposição química em locais de trabalho e a 

PAINPSE são aceitas em pedidos de indenização. 

No Brasil a NR 15 (Atividades e Operações Insalubres), que está 

contemplada no capitulo V da CLT, entende-se por Limite de Tolerância, “a 

concentração ou intensidade máxima relacionada com a natureza e o tempo de 

exposição ao agente, que não causará dano á saúde do trabalhador, durante sua 

vida laboral” (BRASIL, 2006). A Fundacentro (2002) orienta ainda que no caso do 

ruído devem ser considerados: 

a) Nível de ação: NPS abaixo dos quais há pouco risco de 

desenvolvimento de perda auditiva (PA) decorrentes da exposição ao ruído durante 

8 horas; 

b) Limite de tolerância: NPS acima dos quais poderá haver 

desenvolvimento de PA para orelhas não protegidas, quando expostas à 8h diárias; 

c) Limite máximo: valor que não pode ser ultrapassado, por nenhum 

período de tempo, sem proteção auditiva adequada. 

Segundo a NR 15, para ruído ocupacional continuo ou intermitente, 

estabeleceu-se como limite de tolerância 85 dB(A) para um período de exposição de 
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8h diárias. Para incrementos de 5 dB (A), chamado de fator de dobra, o tempo de 

exposição diária deve ser diminuído pela metade. Cabe ressaltar que pela Norma de 

Higiene Ocupacional o fator de conversão recomendado é de 3 dB, o nível de ação 

de 80 dB(A) e o limite máximo  é de 115dB(A). Para ruído de impacto, a exposição 

para ruídos acima de 140 dB não são permitidas para indivíduos sem proteção 

adequada. 

A legislação brasileira que aborda os riscos do ruído para a audição inclui: 

 NR 7 que define o Programa de controle Médico de Saúde Ocupacional 

(PCMSO), bem como a Portaria 19, de abril de 1998, que complementa esta NR e 

os aspectos relacionados ao monitoramento audiométrico dos trabalhadores; 

 NR 9 que estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implantação 

do Programa de Prevenção de Perda Auditiva (PPPA), visando a prevenção da 

saúde e à integridade física dos trabalhadores por meio da antecipação, 

reconhecimento, avaliação e controle de riscos existentes  no ambiente de trabalho, 

abrangendo a avaliação e o monitoramento do ruído no ambiente de trabalho, 

inclusos no PPPA; 

 NR 15 que descreve as atividades operacionais e agentes insalubres e 

define seus limites de tolerância; 

 Ordem de Serviço 608 do INSS, que fortalece a exigência legal da 

condução do PPPA; 

 Instrução Normativa 78, de 2002, que institui o Perfil Profissiográfico 

Previdenciário (PPP), dando ênfase aos exames audiométricos e aos critérios para 

cálculo da exposição ocupacional ao ruído. 

O termo ruído é utilizado para descrever sons indesejáveis ou desagradáveis 

ao sistema auditivo, sendo um dos principais agentes nocivos à saúde, 

principalmente a audição. O nível de ruído e o tempo de exposição a ele pode 

provocar danos auditivos irreversíveis. Os efeitos do ruído na audição podem ser 

caracterizados como trauma acústico, alteração temporária do limiar e PAINPSE. O 

trauma acústico é definido como um problema auditivo causado por uma única 

exposição a níveis sonoros intensos. A alteração temporária do limiar caracteriza-se 

por uma mudança temporária dos limiares auditivos que ocorre quando existe uma 

exposição a sons de determinadas intensidades por certo período de tempo, 

ocasionando a redução da sensação auditiva que, no entanto, depois de cessada a 

exposição, tende a voltar ao normal gradativamente (MATOS; MORATA; SANTOS, 
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1998). Jerger e Jerger (1989) afirmaram que a PA pode ser causada pelo fato do 

ruído exceder os limites fisiológicos do sistema auditivo. Neste caso pode ocorrer 

destruição, total ou parcial, do órgão de Corti, ruptura da membrana timpânica e 

alteração na cadeia ossicular.  

Segundo Borja et al. (2002) as consequências do ruído intenso dependem de 

alguns fatores, sendo estes: a suscetibilidade individual, a intensidade do ruído, ou 

seja, a quantidade de energia sonora, e o tempo de exposição a ele.  

De acordo com o Ministério do Trabalho (artigo 168 da Consolidação das Leis 

do Trabalho, na NR 7 e Portaria SSST/MTb nº 5, publicada em 25 de fevereiro de 

1997, foram estabelecidos diretrizes e parâmetros mínimos para a avaliação e o 

acompanhamento da audição dos trabalhadores expostos a NPS elevados. Neste 

documento a PAINPSE é definida como perda auditiva gerada por níveis de pressão 

sonora elevados, com alterações dos limiares auditivos, do tipo neurossensorial, 

decorrente da exposição ao ruído ocupacional, apresentando como características 

principais à irreversibilidade e a progressão gradual com o tempo de exposição ao 

risco. Gatto  et  al. (2005) defiram a PAINPSE como uma patologia cumulativa e 

insidiosa, que progride ao longo dos anos de exposição ao ruído associado ao 

ambiente de trabalho. 

Essa alteração auditiva manifesta-se, primeiramente nas frequências de 4000 

Hz, 6000 Hz e 3000 Hz e com a progressão acometem às frequências de 8000 Hz, 

2000 Hz, 1000 Hz, 500 Hz e 250 Hz. Raramente o ruído leva à perda auditiva 

profunda, e em geral, não ultrapassa 75 dB para altas frequências e 40 dB nas 

baixas frequências, atingindo seu máximo nos primeiros 10 a 15 anos de exposição 

(LUXON, 1998; HANGER, BARBOSA-BRANCO, 2004; GATTO et al., 2005). 

No Brasil, a Fundacentro segue a tendência mundial recomendando um limite 

de exposição ao ruído de 85 dB(A) para uma exposição de oito horas diárias, sendo 

que para cada acréscimo de 3 dB, a exposição deve ser reduzida à metade. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o limite tolerável ao 

sistema auditivo é de 65 dB (A), sendo que acima deste nível o organismo pode 

sofrer estresse, o qual aumenta o risco de doenças. Com ruídos acima de 85 dB (A), 

aumenta o risco de comprometimento auditivo, podendo causar efeitos auditivos, 

como a PAINPSE e/ou efeitos extra-auditivos. Sabe-se também que, conforme a 

susceptibilidade individual, o tempo de exposição e o nível de ruído ao qual a 

pessoa está exposta, aumentam o risco de sofrer danos à saúde (BERLUNG; 
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LINDVALLT; SCHWELA, 1999). Por esta razão, faz-se audiometria periodicamente 

em indústrias, nas quais os funcionários são expostos a níveis de pressão sonora 

superiores a 85 dB.  

Uma pesquisa realizada com trabalhadores de indústrias madeireiras do 

interior de Rondônia evidenciou carências estruturais relacionadas aos aspectos de 

prevenção e controle de ruídos, evidenciando-se assim a necessidade de 

implementação de medidas de controle de controle de ruído na fonte, bem como 

acompanhamento audiológico. (LOPES et al. ( 2009b).  

Lopes et al.(2009c) analisaram 400 prontuários de trabalhadores expostos a 

níveis de pressão sonora acima de 85 dB NPS, locados em empresas de diferentes 

segmentos. Seus resultados demonstraram diferenças estatisticamente significantes 

entre os limiares de baixas e altas frequências e que o tempo de trabalho influenciou 

na piora dos limiares nas altas frequências bilateralmente. Quanto à lateralidade não 

foram constatadas diferenças significativas entre as orelhas, assim como a ausência 

da correlação entre zumbido e PAINPSE. Concluíram que um trabalho intensivo de 

promoção da saúde auditiva ou prevenção de perdas auditivas deve ser enfatizado, 

principalmente para trabalhadores expostos a níveis elevados de ruído ocupacional, 

além da utilização, de forma adequada, de equipamento de proteção auditiva 

individual.  

A PAINPSE interfere na qualidade de vida dos trabalhadores, uma vez que 

causam desvantagens e também incapacidades auditivas, como por exemplo, a 

redução da percepção da fala em ambientes ruidosos, televisão, rádio, cinema, 

teatro, sinais sonoros de alertas, músicas, sons ambientais. Essas desvantagens 

não trazem apenas perdas auditivas, mas também alterações psicossociais e 

ambientais como, estresse, ansiedade, isolamento e autoimagem pobre que 

compromete as relações do indivíduo na família, no trabalho e na sociedade 

(HANGER; BARBOSA-BRANCO, 2004).  

As disfunções auditivas são queixas frequentes em trabalhadores expostos ao 

ruído, reforçando a necessidade permanente da adoção de medidas preventivas em 

relação à exposição ao ruído, tanto coletivas quanto individuais (OGIDO, 2009). 

A escolha ou indicação do protetor auditivo, principalmente em presença de 

ruído de impacto, deve ser criteriosa e considerar aspectos técnicos como valores 

de atenuação, desvio padrão, nível de redução de ruído (NRR), nível real de 



2 Revisão de Literatura 31 

redução de ruído (NRRsf); portanto, obedece a critérios técnicos e não pode ser por 

meio da livre escolha do usuário (NEVES, 2010). 

Ao traçar o perfil audiológico de pacientes expostos a ruído, atendidos no 

Núcleo de Saúde Ocupacional da Fundação Hospitalar de Montes Claros em Minas 

Gerais, pesquisadores concluíram que há alta prevalência de alterações 

audiométricas sugestivas de PAINPSE, e que é preocupante o uso insuficiente e 

inadequado do equipamento de proteção individual auricular por parte dos 

trabalhadores expostos ao ruído (LEÃO; DIAS, 2010). 

Oliva et al. (2011) investigaram a audição em três grupos de trabalhadores 

expostos a diferentes níveis de ruído, concluíram que houve piora no limiar auditivo 

mesmo nos trabalhadores cuja exposição encontrava-se abaixo dos limites de 

exposição permissíveis no Brasil. 

Acredita-se que o ruído deva ser encarado com mais seriedade pelos 

empregadores e empregados, e que se deve investir em treinamentos sobre o 

correto uso dos equipamentos de proteção e o cuidado necessário com eles, além 

de se trabalhar a conscientização da alteração que o ruído pode trazer para a saúde 

auditiva quando se está exposto a ele por muito tempo. O investimento em 

implantação de programas de conservação auditiva possibilita a redução dos 

sintomas auditivos e não auditivos, assim como a ocorrência da PAINPSE, 

promovendo melhor qualidade de vida ao trabalhador (AZEVEDO, 2009). Um 

trabalho intensivo de promoção da saúde auditiva ou prevenção de perdas auditivas 

deve ser enfatizado, principalmente para trabalhadores expostos a níveis elevados 

de ruído ocupacional, além da utilização, de forma adequada, de equipamento de 

proteção auditiva individual (LOPES et al., 2009c). 

De acordo com EL DIB et al. (2008) não há tratamento efetivo para perda 

auditiva permanente resultante de exposição excessiva a níveis de ruído. Entretanto, 

os autores afirmam que essa condição pode ser geralmente prevenida por meio da 

combinação de medidas em programas contra a perda auditiva, também chamadas 

de programas de conservação auditiva. 

 

2.2 ZUMBIDO 

 

O zumbido é uma sensação auditiva percebida pelo indivíduo na ausência de 

uma fonte sonora externa. Trata-se de um sintoma, e não de uma doença. Muitas 
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podem ser a causa do zumbido e mais de uma causa pode estar presente no 

mesmo indivíduo. Ele tem sido um dos sintomas auditivos mais relatados por 

indivíduos expostos a elevados níveis de pressão sonora, como sequela da 

agressão sofrida pelo sistema auditivo (STEINMETZ et al., 2010). O aparecimento 

do zumbido pode ser um sinal precoce da PAINPSE e surgir antes das alterações 

auditivas identificadas no audiograma (MCSHANE et al., 1988). É um sintoma 

relatado pelos portadores de PAINPSE, alguns autores chegaram a apresentar uma 

prevalência de 49,8% (SHANE, HYDE, ALBERTI, 1988).  

A exposição ao ruído intenso se associa ao zumbido, que também é chamado 

de acúfeno ou tínitus e pode ser definido como uma sensação sonora não 

relacionada com uma fonte externa de estimulação (SAHLEY; NODAR, 2001).  A 

fisiopatologia do zumbido é ainda controversa. Trata-se de um sintoma que produz 

extremo desconforto, de difícil tratamento, de acordo com sua gravidade (HALLAM; 

RACHMAN; HINCHCLIFF, 1984). 

Além da perda auditiva, o zumbido também é uma queixa comum entre os 

trabalhadores que atuam em ambientes ruidosos. Salienta-se também, que quanto 

maior o tempo de exposição ao ruído, maior o comprometimento dos limiares 

auditivos (LOPES et al., 2009 c).  

Vários estudos referem à relação entre PAINPSE e zumbido, sendo 

influenciado por fatores como idade e tempo de serviço (LOPES et al., 2009a; 

STEINMETZ et al., 2009; DIAS et al., 2006). 

Indivíduos com audiometrias sugestivas de PAINPSE mostraram-se mais 

vulneráveis ao zumbido, além de apresentarem mais dificuldade de conversar em 

ambientes ruidosos (AZEVEDO, 2009). 

Um estudo realizado por Steinmetz et al. (2009) demonstrou que 

trabalhadores com tempo médio de serviço de 6,8 anos já possuem queixa de 

zumbido. Tal trabalho indicou, também, a ocorrência deste sintoma em 70% dos 

indivíduos com limiares normais expostos ao ruído ocupacional. 

Em dois ambulatórios de audiologia na cidade de Bauru, Dias et al. (2006) 

entrevistaram e avaliaram 284 trabalhadores com histórico de exposição ao ruído 

ocupacional. Estudaram a existência de associação entre PAINPSE e ocorrência de 

zumbido, observando que a prevalência de zumbido aumenta de acordo com a 

evolução do dano auditivo, controlado para a idade e tempo de exposição ao ruído. 

Justificando o investimento em programas de conservação auditiva voltados para o 
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controle da emissão de ruídos na fonte e para a intervenção na evolução das perdas 

auditivas geradas pela exposição a níveis de pressão sonora elevada visando à 

prevenção da saúde auditiva e à diminuição dos sintomas associados. 

Barreto (2011) em estudo realizado com militares, relata a necessidade de 

implementação de um Programa de Prevenção Auditiva para os mesmos, pois 

evitaria o aparecimento de sintomas auditivos como perda auditiva e zumbido e 

sintomas não auditivos decorrentes da perda auditiva, além de proporcionar uma 

melhor gestão dos recursos econômicos tanto para prevenção da perda auditiva 

quanto para o tratamento, caso as medidas preventivas tenham sido suficientemente 

eficazes. 

 

 

2.3 PRODUTOS QUÍMICOS  

 

Ao se considerar a perda auditiva na vida dos trabalhadores, é importante que 

se conheça agentes que as ocasionem e/ou agravem, dentre estes estão os 

produtos químicos.  A PAINPSE pode ser agravada por meio da exposição 

simultânea do trabalhador a ruídos intensos e agentes químicos. Da mesma forma, o 

trabalhador que ingere ototóxicos ou é portador de alguma doença pode ter sua 

sensibilidade ao ruído aumentada. 

Barregard e Axelsson (1984) discutiram a interação entre ruído e produtos 

químicos e observaram que um grande número de produtos químicos podem causar 

danos auditivos quando associados ao ruído e a medicamentos. Este dado foi 

confirmado por outro estudo de Souza e Bernardi (2001). 

Nylen et al. (1995) informaram que na indústria, podem ser  observados até 9 

fatores de risco, com exposição simultânea média de 2,7 agentes. Se forem 

considerados apenas produtos químicos, o número de agentes e combinações 

possíveis é imenso. Dessa forma, com a possibilidade de ocorrer efeito auditivo, 

potencialização ou interação sinérgica entre os agentes, os limites de tolerância não 

representam nenhuma garantia de proteção aos trabalhadores e, portanto, não 

deveriam pautar as políticas de prevenção de danos à saúde. Dentre os diversos 

produtos químicos presentes nos ambientes de trabalho, podem ser destacados 3 

grupos com poder de ototoxicidade: (1) Metais: arsênio, chumbo, cobalto, manganês 

e mercúrio; (2) Gazes asfixiantes: cianido, nitrato de butila e monóxido de carbono; 
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(3)Solventes orgânicos: tolueno, xinelo, estireno, dissulfeto de carbono, 

tricloroetileno, n-hexano e butanol. 

Como os solventes orgânicos são conhecidos por seus efeitos neurotóxicos 

tanto para o sistema nervoso central (SNC) quanto para o periférico, pesquisadores 

se baseiam na hipótese de que eles podem causar danos às células sensoriais e 

periféricas da cóclea. Experimentos com animais confirmaram alterações precoces, 

tanto tolueno, estireno, etilbenzeno, tricloroetileno, benzeno, monóxido de carbono e 

cianeto de hidrogênio interagem sinergicamente com o ruído ou potencializam os 

seus efeitos no sistema auditivo (MORATA, 2003). Sabe-se também que alguns 

agentes químicos em altas concentrações podem afetar a audição, sem a exposição 

concomitante ao ruído. As investigações publicadas até o momento indicam que os 

efeitos dos solventes podem ser detectados a partir de 2  ou 3 anos de exposição, 

mais precocemente que os efeitos do ruído (MORATA, DUNN, SIEB, 1997). 

Leroux, Morata (2005) relataram que alguns agentes presentes no ambiente 

de trabalho, além do ruído, que combinados, representam um risco potencial para a 

saúde. 

Vilela, Malagolo e Morrone (2005) analisaram as audiometrias de 

desinsetizadores que aplicaram praguicidas regularmente em 2001/2002, sendo que 

nesse último ano a empresa pesquisada possuía 600 desinsetizadores.  Os exames 

audiométricos foram realizados em 37% dos trabalhadores, 33 audiometrias 

apresentaram alterações suspeitas de PAINPSE, sendo que em seis destes 

puderam ser confirmados. No entanto, os autores discutem que, logo esse número 

pode ser até três vezes maiores devido à pesquisa não ter sido realizada em todos 

os desinsetizadores. Questionaram a hipótese quanto à possibilidade da 

combinação sinérgica entre os agentes agressivos, a exposição aos agentes 

químicos e ao ruído é potencializada pela exposição ao calor, que implica em 

abertura dos poros da pele, via fundamental para o ingresso dos produtos químicos.  

Fernandes e Souza (2006) analisaram o perfil audiológico de trabalhadores 

expostos a ruído e produtos químicos, em usina de açúcar e álcool. Os autores 

classificaram os achados audiológicos e encontram 40% dos trabalhadores do setor 

de exposição aos agentes químicos apresentaram grau de perda 1 com queda a 

partir de 4KHz, segundo a classificação de Merluzzi (1979), certificando a maior 

porcentagem de perdas. No setor de exposição ao ruído e aos agentes químicos, 

10% dos trabalhadores apresentaram grau de perda 1 e, 20% apresentaram grau de 
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perda 2 com queda a partir de 3 KHz , demonstrando assim o menor número de 

perdas, mas com agravamento em relação ao grau, indicando a nocividade ampliada 

dos agentes associados. No setor de exposição a ruído 20% deles apresentaram 

grau de perda 1. Eles observaram a existência do risco auditivo não só na exposição 

ao ruído, mas também na exposição a produtos químicos, indicando maior gravidade 

quando a exposição é associada.  

Crawford et al. (2008) estudaram a audição de agricultores expostos a 

organofosforados por cinco anos, concluíram que essa exposição aumenta o risco 

de perda auditiva. 

Segundo Botelho et al. (2009) em um estudo comparativo de exames 

audiométricos de metalúrgicos expostos a ruído (grupo I) e ruído associado a 

produtos químicos (grupo II),  observaram que os indivíduos do grupo II 

apresentaram maior prevalência de perda auditiva quando comparado ao grupo I.  

Segundo Morata e Franks (1994), somente forte intensidade de ruído é 

considerada como ototraumática e, muitas vezes, as medidas de controle de ruído e 

o uso de equipamento de proteção indivudual (EPI) não são suficientes para 

prevenir a PA. Os autores destacam a ototoxidade em razão da exposição a 

produtos químicos, garantindo que só a compreensão do risco da exposição 

combinada é que um programa de prevenção será efetivo. 

Ainda hoje é raro encontrar programas de conservação auditiva empresarial 

que considerem produtos químicos como possíveis causadores de transtornos 

auditivos, bem como sua exposição simultânea ao ruído. Com um olhar otimista, em 

1999 a Previdência Social (Decreto Nº 3048 de 06 de maio de 1999), reconheceu o 

benzeno e hidrocarbonetos alifáticos ou aromáticos como possíveis causadores de 

hipoacusia ototóxica, porém esse decreto delimita-se a alguns solventes (Azevedo, 

2004). 

 

2.4 TELESSAÚDE 

 

No Brasil, a Telessaúde em Fonoaudiologia foi regulamentada em 25 de abril 

de 2009 (D.O.U) com a resolução n° 366 do Conselho Federal de Fonoaudiologia 

(CFF). 

Em relação à telessaúde, o Brasil possui um lugar de destaque na América 

Latina, com trabalhos competitivos em relação aos países da Europa, e da América 
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do Norte. Tudo isso é fruto de um grande empenho de instituições brasileiras em 

projetos de teleducação, teleassistência e pesquisa multicêntrica com o objetivo de 

melhorar a qualidade de vida da população (WEN, 2006). 

A Telessaúde é uma das ferramentas usadas para a promoção da saúde, 

visto que ela inclui sistemas de suporte ao processo de cuidado à saúde pelo 

fornecimento de meios mais efetivos e eficientes de trocas de informações. Este 

conceito incorpora uma ampla extensão de atividades relacionadas à saúde que vão 

além do cuidado ao paciente, englobando também a promoção de saúde, a 

educação ao paciente e profissional, a prevenção de doença, a vigilância 

epidemiológica, o gerenciamento de serviços de saúde e a proteção ambiental, 

dentre outras (BASHSHUR; REARDON; SHANNON, 2000).  

Givens (2003) referiu em seu estudo que a Telessaúde é o uso da tecnologia 

da informação e comunicação para transferir informações e/ou dados no suporte aos 

cuidados da saúde. Estudos têm sido desenvolvidos nas áreas de Enfermagem 

(BERNAL et al., 2008), Terapia Ocupacional (HOLLIS; MADILL, 2006), Fisioterapia 

(RUSSELL,2007), além da Fonoaudiologia (BASTOS; FERRARI, 2011) 

demonstrando resultados positivos com as diferentes aplicações da Telessaúde 

(teleconsulta/teleatendimento, telediagnóstico, telereabilitação e teleducação). 

Em relação à fonoaudiologia, ressaltando a área de audiologia, alguns 

estudos desenvolveram materiais educacionais predominantemente no formado de 

CD-ROM enfatizando o ensino à distância e a aprendizagem (BLASCA; 

BEVILACQUA, 2006; BLASCA; MANTOVANI, CAMPOS, 2005). 

A Portaria do Ministério da Saúde Nº 3.127, de 28 de Dezembro de 2012, 

altera dispositivos da Portaria nº 2.554/GM/MS, de 28 de outubro de 2011, que 

institui, no Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, o 

Componente de Informatização e Telessaúde Brasil Re-des na Atenção Básica, 

integrado ao Programa Nacional Telessaúde Brasil Redes. Considerando essa 

Portaria a Resolução CFFa nº 427, de 1º de março de 2013 

"Dispõe sobre a regulamentação da Telessaúde em Fonoaudiologia e dá 

outras providências." 

Dentre os materiais desenvolvidos pode-se citar o Cybertutor em Audiologia, 

Homem Virtual (que desenvolve modelos em computação gráfica, tecnologia 3D e 

movimentos realistas do corpo humano, e tem o objetivo de facilitar a transmissão 

de conhecimento em saúde com finalidade instrutiva e também para orientações a 
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pacientes e público em geral), Portal dos Bebes (website), Cyberambulatorio, 

focando a segunda opinião formativa e discussão de casos clínicos, além de 

videoconferências como ferramenta para capacitação de agentes comunitários 

(ACS), na área de saúde auditiva infantil (BLASCA et al., 2010; MELO., et al, 2010). 

Estas práticas educacionais à distância associadas aos recursos interativos 

possibilitaram o advento da tele-educação interativa. Dessa forma, a tele-educação 

interativa é mais do que o simples ato de reunir informações e tecnologias, é a união 

criteriosa dos recursos de informática e telecomunicação baseados em modelos 

educacionais, estimulando a interatividade e mantendo o interesse do aluno por 

meio de meios de comunicação eficientes e dirigidos (WEN, 2009). 

Os sistemas hipermídia podem ser considerados plataformas de alto valor 

cognitivo para a construção de significados, uma vez que permite a incorporação de 

representações imagéticas e sonoras (multimídia) ao hipertexto – estrutura 

semântica na qual textos são vinculados por meio de associações (MELEIRO; 

GIORDAN, 2003). 

Segundo Assis; Cruz (2007), para que o material didático assuma seu papel 

primordial de estabelecer a relação educativa da educação a distância é necessário 

que o autor delimite a situação problema, conheça o público alvo, defina os objetivos 

do material, formule atividades finais de avaliação e revisão do conteúdo, adapte a 

linguagem e o estilo de comunicação ao público alvo e desenvolva o trabalho em 

equipe multidisciplinar. 

Uma das áreas de excelência da Telessaúde é o uso de tecnologias para 

promover a Educação à Distância (EaD). De acordo com a legislação brasileira, a 

EaD é uma modalidade de ensino que possibilita a autoaprendizagem, com 

mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em 

diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e 

veiculados pelos diversos meios de comunicação. A EaD, enquanto ciência, enfatiza 

o uso de diversas tecnologias de comunicação e informação no desenvolvimento 

profissional e humano, possibilitando a abrangência de um leque de opções 

interativas (MORAN, 2002; VICINGUERA, 2002). 

 

 

2.5 POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE DO TRABALHADOR E 

TRABALHADORA 
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As políticas públicas são processos por meio dos quais os vários níveis do 

governo (federal, estadual e municipal) e a sociedade organizada transformam seus 

propósitos em programas, projetos e ações (ZIONI, ALMEIDA 2008). No Brasil, as 

políticas públicas de saúde, a partir da Constituição de 1988, orientam-se pelos 

princípios doutrinários do SUS: (1) universalidade, (2) equidade e (3) integralidade. 

Para viabilização destes princípios, o SUS apresenta outros princípios 

organizacionais: (1) regionalização e hierarquização, (2) resolutividade, (3) 

descentralização e (4) controle social. Esses princípios organizacionais se traduzem 

pela cadeia de cuidados progressivos à saúde, estando à política nacional de saúde 

auditiva nesta rede de cuidados. 

As primeiras tentativas de regulamentação da exposição ao ruído ocupacional 

datam de 1955, nos Estados Unidos (NIOSH, 1988). No Brasil, a legislação que 

aborda os riscos para a audição inclui a Norma Regulamentadora 7 (NR7) que 

define o PCMSO, bem como a portaria nº. 19, de 1998, que completa esta NR e os 

aspectos relacionados à avaliação da audição de trabalhadores. A NR 9, que 

estabelece a obrigatoriedade do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 

(PPRA), a NR15, que descreve os agentes insalubres, ( incluindo o ruído) e os 

limites de tolerância, a Ordem de Serviço nº. 608/98 do INSS, que fortalece a 

exigência legal do PPPA, assim como a Ordem Instrução Normativa nº. 78, de 2002, 

que institui o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), com ênfase nos exames 

audiológicos (BRASIL, 2006). 

Os Programas de Prevenção de Perdas Auditivas (PPPA) envolve um 

conjunto de medidas para minimizar e gerenciar riscos ambientais a audição, 

evitando-se assim o desencadeamento e/ou agravamento das perdas auditivas 

relacionadas ao trabalho, além de desenvolver ações de vigilâncias sanitárias e 

epidemiológicas para a proteção do trabalhador e a prevenção dos agravos a sua 

saúde (BRAMATTI, 2008)  

As ações de ST passaram a ser competência do SUS em 1988, com a 

promulgação da Constituição do Brasil (art. 200). Em seguida, em 1990, segundo o 

regulamento da Constituição, foi sancionada a Lei Orgânica da Saúde, nº 8080 de 

19/09/1990, que dispõe em seu artigo 6º a atuação do SUS na área de ST, sendo 

entendida como um conjunto de atividades que se destinam, por meio das ações de 

vigilância epidemiológica e sanitária, à promoção e proteção da saúde dos 
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trabalhadores, assim como a recuperação e reabilitação daqueles submetidos aos 

riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Desta forma a demanda em 

Saúde do Trabalhador deve envolver toda a rede de serviços de saúde, desde o 

mais simples até o serviço de alta complexidade.  

Os CEREST são resultados de uma política sanitária governamental, 

decorrente de um processo reivindicatório entre diferentes atores: trabalhadores, 

sindicalistas, profissionais interessados na preservação da saúde (OLIVEIRA, 2001). 

Atualmente devem ser compreendidos como polos irradiadores, no âmbito de um 

determinado território, da cultura especializada subentendida na relação processo de 

trabalho/processo saúde/doença, assumindo a função de suporte técnico e 

científico, deste campo do conhecimento e tem como um dos objetivos atender às 

demandas decorrentes do quadro epidemiológico do estado, a partir de uma 

cooperação técnica interinstitucional. Suas ações são desenvolvidas em equipe 

multidisciplinar, envolvendo: médicos do trabalho, assistentes sociais, psicólogos, 

enfermeiros, fisioterapeutas, engenheiros de segurança no trabalho, fonoaudiólogos, 

entre outros. Voltados para esta visão, suas atividades consistem em atendimento 

ambulatorial, fiscalização das condições de saúde do trabalhador, avaliação e 

diagnóstico de ambiente de trabalho, realização de projetos específicos a partir da 

demanda dos sindicatos e da rede de saúde, cursos de capacitação, orientação e 

educação em saúde. 

As Portarias n
o
 1.679, 2.437 e 2.728 proíbem expressamente que os CEREST 

assumam funções correspondentes aos Serviços Especializados de Segurança e 

Medicina do Trabalho, ou funcionem como porta de entrada do sistema de saúde, a 

nomenclatura e modelo CEREST favorece a ênfase na atuação mais assistencial 

que preventiva, principalmente em regiões onde o controle social em saúde do 

trabalhador esteja enfraquecido, e os CEREST desarticulados em relação às 

estruturas das secretarias de saúde. 

A falta de padronização da inserção dos CEREST nas secretarias estaduais e 

municipais de saúde ainda é um ponto crítico da saúde do trabalhador no SUS. 

Desse modo, a despeito de a designação CEREST ter sido oficializada, não houve a 

homogeneização da inserção dos CEREST nas estruturas do SUS. Os CEREST 

continuam vinculados a distintas áreas do setor Saúde, o que pode repercutir na 

gestão dos centros, trazendo dificuldades à integração institucional e, mesmo, à 
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organização das ações, dependendo de sua inserção (LEÃO; VASCONCELLOS, 

2011). 

No final do ano de 2002, uma oportunidade política, surgida no âmbito da 

Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério da Saúde, permitiu a criação da  

RENAST, pela portaria 1.679 de 19 de setembro de 2002. A partir de 2003, a 

coordenação da Área Técnica de Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde 

priorizou a implementação da RENAST como a principal estratégia da Política 

Nacional de Saúde do Trabalhador (PNST) para o SUS (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2004).  

A RENAST é uma rede nacional de informação e práticas de saúde, 

organizada com o propósito de implementar ações assistenciais, de vigilância e de 

promoção da saúde, no SUS, na perspectiva da Saúde do Trabalhador. A 

compreensão do processo saúde-doença dos trabalhadores, que norteia a RENAST, 

está baseada no enfoque das relações Trabalho-Saúde-Doença e da centralidade 

do trabalho na vida das pessoas, desenvolvido pela epidemiologia social. A 

RENAST integra e articula as linhas de cuidado da atenção básica, da média e alta 

complexidade ambulatorial, pré-hospitalar e hospitalar, sob o controle social, nos 

três níveis de gestão: nacional, estadual e municipal, tendo como eixo os CEREST. 

Estes deixam de ser porta de entrada do Sistema e assumem o papel de suporte 

técnico e científico e de núcleos irradiadores da cultura da centralidade do trabalho e 

da produção social das doenças, no SUS.  

Na área de Saúde do Trabalhador as informações são obtidas a partir de 

dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) que 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), mas é facultado a Estados e 

Municípios incluir outros problemas de saúde importantes em sua região. Além do 

SINAN, existe o banco de dados da Previdência Social, que é alimentado a partir da 

emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). Nesse caso, abrangem 

apenas os trabalhadores inseridos no mercado formal de trabalho. A CAT foi 

prevista inicialmente na Lei nº 5.316/67, com todas as alterações ocorridas 

posteriormente até a Lei nº 9.032/95, regulamentada pelo Decreto nº 2.172/97. 

A Lei nº 8.213/91 determina no seu artigo 22 que todo acidente do trabalho ou 

doença profissional deverá ser comunicado pela empresa ao INSS, sob pena de 
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multa em caso de omissão. Cabe ressaltar a importância da comunicação, 

principalmente o completo e exato preenchimento do formulário, tendo em vista as 

informações nele contidas, não apenas do ponto de vista previdenciário, estatístico e 

epidemiológico, mas também trabalhista e social. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

Elaborar um material hipermídia sobre prevenção de perdas auditivas de 

origem ocupacional a ser usado na educação continuada pela equipe de 

profissionais de saúde e segurança do CEREST, RENAST e ACS.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Local 

 Este estudo é conduzido no Departamento de Fonoaudiologia da 

Faculdade de Odontologia de Bauru, Universidade de São Paulo, Campus de Bauru, 

sob aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa desta Faculdade em 07 de julho de 

2011, sob o protocolo nº 046/2011(anexo A).  

 

4.2 Método 

  

   4.2.1           Desenvolvimento do Material: 

 A produção do material proposto está seguindo as fases de 

desenvolvimento de “design instrucional contextualizado” sugerido por Filatro e 

Piconez (2004), organizado e definidos pelos autores em diferentes estágios: 

 

A. Análise: envolve a identificação de necessidades de aprendizagem, a 

definição de objetivos instrucionais e o desenvolvimento das restrições envolvidas. 

B. Design e Desenvolvimento: quando ocorre o planejamento da 

instrução e a elaboração dos materiais e produtos instrucionais. 

C. Implementação: quando se dá a capacitação e ambientação da 

proposta de design instrucional e a realização do evento ou situação de ensino-

aprendizagem propriamente ditos. 

D.  Avaliação: envolve a avaliação e a revisão do sistema proposto. 

 

4.2.2 Análise:  

 

Foi realizada uma reunião com a fonoaudióloga do CEREST de Bauru, para 

discutir sobre as necessidades que o CEREST dessa região possui, foi relatada a 

falta de um material único para realização de seminários de prevenção e promoção 

de saúde. As fonoaudiólogas dos CERESTs regionais e estaduais utilizam seu 

próprio material, não tendo a homogeneização de um material hipermídia para 

atividades em grupo. 
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Foi enviado um e-mail para todos os 58 CEREST regionais e estaduais 

(apêndice A), questionando sobre quais as maiores dificuldades encontradas pelas 

fonoaudiólogas, na área de saúde auditiva do trabalhador (apêndice B).  

De acordo com as necessidades relatadas o material hipermídia escolhido foi 

o Compact Disc Read-Only Memory (CD-ROM). 

 

4.2.3 Design e Desenvolvimento 

 

Para o conteúdo programático do material proposto foi feita uma consulta 

sistemática das publicações científicas nacionais e internacionais, utilizando livros, 

documentos e publicações governamentais extremamente importantes para 

definições e conceitos. Foram levantados artigos científicos na biblioteca virtual em 

saúde- BIREME que compreende as bases de dados LILACS, IBECS, MEDLINE, 

Biblioteca Cochrane, SCIELO e a base de dado PUBMED. As palavras chaves 

definidas: ruído, audição, agentes químicos, zumbido, perda auditiva prevenção, 

tele-educação, telessaúde e saúde ocupacional foram utilizadas como descritores 

para encontrar os artigos relacionados. Os textos selecionados foram os que 

apresentaram relevância relativa ao tema pesquisado, e excluídos aqueles que 

apresentavam informações que não se enquadrassem ao objetivo do estudo e às 

normas de publicação do material hipermídia.  

O CD-ROM foi composto por temas a serem utilizados nas palestras 

realizadas pelas fonoaudiólogas do CEREST, o material aborda temas como: 

anatomo fisiologia da audição, PAINPSE, exames audiológicos, diagnóstico, 

equipamento de proteção individual, agentes químicos, notificação, reabilitação e 

ações preventivas. 

 

4.2.4 Implementação 

A implementação ocorre junto a fase de análise, planejamento e produção, 

essa fase avança de acordo com os estágios, podendo ser alterada e adicionada 

mais detalhes. 
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4.2.5 Avaliação 

Essa fase será realizada em pesquisas futuras com uma amostra 

estatisticamente significante, devido exigir um maior tempo hábil para a realização 

da mesma. Após exame de qualificação a banca realizou  a solicitação devido as 

múltiplas variáveis nas etapas de avaliação e validação, uma vez que demanda 

tempo para avaliação do conhecimento ao longo do tempo. Dessa forma, a 

realização do CD já envolve varias etapas na sua construção, como literatura 

especializada, lay out, design e desenvolvimento. 
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5 RESULTADOS 

 

Para facilitar a compreensão do leitor, este capítulo será dividido em tópicos. 

 

5.1 Análise 

 

Essa fase foi primordial para seleção do conteúdo do material, após 

identificação das necessidades que os profissionais do CEREST possuem foram 

definidos os objetivos para o desenvolvimento do material educativo. Foram 

respondidos apenas dez dos cinquenta e oito e-mails enviados, os CERESTs que 

responderam são das cidades que encontram-se da tabela 1.  

 

Tabela 1- CERESTs que responderam ao e-mail enviado. 

Estadual Regional 

1-Espírito Santo 6-Batatais 

2-Goiânia 7-Jundiaí 

3-Mato Grosso do Sul 8-Pelotas 

4-Rio Grande do Sul 9-Pindamonhangaba 

5-Rio de Janeiro 10-Registro 

 

  Nos e-mails respondidos por fonoaudiólogos ou coordenadores, em alguns 

CERESTs foram relatados não haver um material educativo para discussões em 

grupos, não terem fonoaudiólogos especializados na área no qual contam com um 

serviço de apoio externo na área de fonoaudiologia e a não notificação em PAINPSE 

pelo desconhecimento desse procedimento pelos profissionais de saúde, 

principalmente o fonoaudiólogo. 

O CD-ROM foi escolhido devido à facilidade de utilização, sendo necessário 

apenas um computador com sistema operacional do Windows, este material será 

utilizado por fonoaudiólogos e profissionais da saúde e segurança do trabalho para 

palestras, treinamentos e reuniões para discussões em grupos. 
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5.2 Design e Desenvolvimento 

 

Para desenvolvimento do material foi fundamental a contratação de um 

profissional da área da computação, no qual um designer gráfico estruturou o 

conteúdo informativo em linguagem visual atrativa. Foram realizadas reuniões e 

trocas de informações, sendo entregue inicialmente a ele o conteúdo teórico do 

material em slides montados no Microsoft Office PowerPoint 2010. Nessa fase foram 

selecionados imagens e recursos audiovisuais que seriam utilizadas no CD-ROM. A 

linguagem escolhida para elaboração do material foi uma linguagem objetiva, a fim 

de atingir todas as classes sociais de trabalhadores. O designer buscou unificar o 

conteúdo informativo com linguagem visual atraente, preocupando-se em adotar um 

design facilitador do entendimento, transformando o conteúdo científico em uma 

linguagem de fácil compreensão. Primeiramente, foi necessário estabelecer uma 

identidade visual para o projeto trabalhando a tipologia do título "Programa de 

prevenção de perdas auditivas relacionadas ao trabalho" com grande destaque, 

contrastando com o fundo. Foi utilizada a mescla de cores azul e laranja, sendo 

estas cores complementares, garantindo assim uma harmonia visual. O azul 

transmite seriedade e tranquilidade, enquanto o laranja proporciona dinamismo e 

luminosidade à composição. 

Na textura de fundo, foram projetadas "ondas" que remetem à ideia de ondas 

sonoras chegando ao sistema auditivo. Para enriquecer o layout, animações de 

transição buscaram garantir o foco do expectador ao tema em questão. 

Logo abaixo, há o botão iniciar em uma cor chamativa (verde saturado), para 

que o usuário que maneja a interface possa logo identificar onde iniciar a 

apresentação de telas. Este recurso também permite maior controle de um possível 

“instrutor” da apresentação, pois a tela de abertura do projeto pode ficar disponível 

no computador antes mesmos dos trabalhadores chegarem.  Por fim, no rodapé, 

foram inseridos os créditos do projeto, com as marcas da USP, FOB e FAPESP. Os 

slides internos foram trabalhados para manter uma diagramação harmônica do 

conteúdo, propondo fácil entendimento ao observador e ao dirigente que irá fazer a 

apresentação. Para isso, todos os títulos, parágrafos e imagens foram padronizados.  

Foi adicionado um ícone de mais (+) para tópicos em que o usuário do CD-ROM 

pode acessar maiores informações a respeito do assunto, visando maior 

inteligibilidade.  A linguagem visual é de grande importância para o entendimento de 
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qualquer interface em que há interação humano-computador. Assim, a partir de 

técnicas de design, buscou-se transmitir a mensagem de uma maneira mais 

agradável e eficiente ao usuário. 

O trabalho integrado entre os profissionais foi fundamental para o 

desenvolvimento do material. 

Após três versões devido a correções no material, a versão atual do CD-ROM 

encontra-se nas telas abaixo.  

 

 

 

 

 

Figura 1- Tela Inicial 

 

Figura 2- Tela do tópico Fundamentação 
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Figura 3- Tela do tópico Fundamentação 

 

Figura 4- Tela do tópico Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados 

 

Figura 5- Telas do tópico Perda Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora Elevados 
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Figura 6- Tela do tópico Perda Temporária do Limiar 

 

 

Figura 7- Tela do tópico Fatores que influenciam a Perda Auditiva Relacionada ao Trabalho 

 

Figura 8- Tela do tópico Quadro Comparativo de Nível de Pressão Sonora 
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Figura 9- Tela do tópico Fatores Agravantes para Perda de Audição Relacionada ao Trabalho 

 

Figura 10- Tela do tópico Agentes Otoagressores 

 

Figura 11- Tela do Tópico Sinais e Sintomas Auditivos 
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Figura 12- Tela do Tópico Sinais e Sintomas Não Auditivos 

 

Figura 13- Tela contendo Vídeo do Homem Virtual 

 

Figura 14- Tela do tópico Anatomia do Sistema Auditivo 
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Figura 15- Tela do tópico Anátomo-fisiologia da Audição 

 

Figura 16- Tela do tópico Anátomo-fisiologia da Audição 

 

Figura 17- Tela do tópico Anátomo-fisiologia da Audição 



5 Resultados 63 

 

Figura 18- Tela do tópico Anátomo-fisiologia da Audição 

 

Figura 19- Tela do tópico Procedimentos para o Diagnóstico 

 

Figura 20- Tela do tópico Procedimentos para o Diagnóstico 
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Figura 21- Tela do tópico Procedimentos para o Diagnóstico 

 

Figura 22- Tela do tópico Procedimentos para o Diagnóstico 

 

Figura 23- Tela do tópico Procedimentos para o Diagnóstico 
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Figura 24- Telas do tópico Diagnóstico Audiológico 

 

Figura 25- Telas do tópico Diagnóstico Audiológico 

 

Figura 26- Telas do tópico Diagnóstico Audiológico 
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Figura 27- Telas do tópico Diagnóstico Audiológico 

 

Figura 28- Telas do tópico Diagnóstico Audiológico 

 

Figura 29- Telas do tópico Diagnóstico Audiológico 
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Figura 30- Telas do tópico Diagnóstico Audiológico 

 

Figura 31- Telas do tópico Notificação de PAINPSE 

 

Figura 32- Telas do tópico Notificação de PAINPSE 
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Figura 33- Telas do tópico Notificação de PAINPSE 

 

Figura 34- Telas do tópico Notificação de PAINPSE 

 

Figura 35- Tela do tópico Responsabilidade Jurídica 
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Figura 36- Tela do tópico Responsabilidade Jurídica 

 

Figura 37- Tela do tópico Responsabilidade Jurídica 

 

Figura 38- Tela do tópico EPI 
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Figura 39- Tela do tópico EPI 

 

Figura 40- Tela do tópico EPI 

 

Figura 41- Tela do tópico EPI 
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Figura 42- Tela do tópico EPI 

 

Figura 43-Tela Final 

 

 

 

5.3 Implementação 

 

O material foi finalizado após três versões, a primeira foi corrigida após o designer 

entregar a primeira versão do CD-ROM, a segunda após a correção realizada pela 

banca de qualificação do mestrado que avaliaram o material, e a terceira versão 

após a autora juntamente ao designer avaliar possíveis erros de conteúdo teórico e 

visual. 
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6 DISCUSSÃO 

Este trabalho foi elaborado baseado em estudos sobre a EaD,  a qual se 

caracteriza como uma modalidade de ensino que utiliza meios tecnológicos para o 

processo de ensino e aprendizagem (DECRETO Nº 5.622, DE 19 DE DEZEMBRO 

DE 2005). Jucá (2006) relata que o uso adequado de recursos tecnológicos auxilia 

no processo de aprendizagem, tornando o ensino mais estimulante e eficaz.  Entre 

os materiais hipermídias existentes o CD-ROM foi escolhido devido à facilidade de 

acesso, custo e a distribuição. Estudos comprovam que o CD-ROM é um dos 

métodos mais aceitos e eficazes no processo de ensino - aprendizagem (FEEG; 

BASHATAH; LANGLEY, 2005; DE MUTH; BRUSKIEWITZ, 2006; BLASCA et al., 

2012). Apresentando a capacidade de recuperação de conteúdos em qualquer lugar 

e tempo (SANTOS; ZANETTE; NICOLEIT; FIUZA, 2006). 

O CD-ROM intitulado de “Programa de Prevenção de Perdas Auditivas 

Relacionadas ao Trabalho” apresenta uma linguagem clara e objetiva. No que se 

refere à decisão do conteúdo, na fase de análise deste estudo foram selecionados 

temas compatíveis com a modalidade de ensino proposta, de acordo com as 

necessidades de aprendizagem do público alvo. A fase de planejamento e 

elaboração do CD-ROM solicita um tempo maior devido à responsabilidade de 

desenvolver um material de importante conteúdo. 

Identificar as necessidades de aprendizagem do público alvo é imprescindível 

para a definição dos objetivos instrucionais (SANT’ANA, 2012), para elaboração do 

CD-ROM foram levados em consideração as respostas dos e-mails enviados aos 

CERESTs. 

Filho et al. (2009) enfatizam a importância da preparação pedagógica para a 

produção de materiais didáticos para a EaD, uma vez que esses materiais não 

podem ser meras cópias de livros ou aulas produzidas para o ensino presencial, não 

é simples transferência de conteúdos do papel para o computador. 

Brisolin et al, (2013) realizaram um estudo em uma indústria de alimentos em 

que os funcionários não possuíam grandes conhecimentos com relação aos 

malefícios dos ruídos a que estão expostos diariamente. Foram associados 

conteúdos teóricos ao áudio visual com o intuito de auxiliar a compreensão do 

público alvo, esses recursos entre associação de teoria, imagem e som 

possibilitaram maior apreensão e exploração do conteúdo. O CD-ROM desenvolvido 
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buscou realizar essa associação de conteúdo teórico com o visual, devido a estudos 

comprovarem que há maior facilidade de assimilação das informações apresentadas 

ao público alvo. 

Os CD-ROM podem armazenar qualquer tipo de conteúdo, desde dados 

genéricos, vídeo e áudio, ou mesmo conteúdo misto. O material hipermídia 

desenvolvido contém informações que relaciona a audição a perda auditiva induzida 

por níveis de pressão sonora elevados por meio de imagens, textos, e vídeo. 

Trevisan e Bisognin (2008) ressaltaram que a complementação de conteúdos 

teóricos com informações visuais e auditivas são estratégias indispensáveis na EAD, 

devido estimularem diversos sentidos ao mesmo tempo auxiliando no processo de 

ensino aprendizagem. 

A elaboração do CD-ROM ocorreu de forma integrada com o profissional de 

design, no qual a autora contribuiu com pesquisas a respeito da necessidade que os 

profissionais de saúde locadas no CEREST possuem para realização trabalhos 

educativos em saúde auditiva do trabalhador e na elaboração do conteúdo, e o 

designer realizou a parte de design e desenvolvimento prático. Medina (2007) 

afirmou que o design do material focalizado no usuário deve considerar suas 

características para torna-lo mais efetivo e satisfatório em sua execução. A 

qualidade da arte provoca interesse e motivação no público alvo e a eficácia para a 

transmissão, recepção, transformação e interação desse material é necessária para 

a criação de um processo educativo. 

Os tópicos apresentados no CD-ROM abordam aspectos relacionados a 

PAINPSE, que descrevem os conceitos, características clínicas, sinais e sintomas, 

diagnóstico, notificação, responsabilidade jurídica, aposentadoria e insalubridade, 

EPI, agentes otoagressores, perda temporária do limiar e anátomo-fisiologia da 

audição no qual apresenta um vídeo do homem virtual a respeito da transmissão do 

som. 

De acordo com o National Institute for Occupational Safety and Health (1998), 

nos países desenvolvidos aproximadamente 30 milhões de trabalhadores são 

expostos a níveis de pressão sonora elevados potencialmente lesivos à saúde. Os 

dados epidemiológicos sobre perda auditiva no Brasil são escassos e referem-se a 

determinados ramos de atividades e, portanto, não há registros epidemiológicos que 

caracterizem a real situação. Os dados disponíveis sobre as ocorrências dão uma 

ideia parcial da situação de risco relacionada à perda auditiva. Estima-se que 25% 
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da população trabalhadora exposta (BERGSTRÖM; NYSTRÖM, 1986; CARNICELLI, 

1988; MORATA, 1990; PRÓSPERO, 1999) seja portadora de PAINPSE em algum 

grau. A OMS considerou a poluição sonora como uma das três prioridades 

ecológicas para a próxima década, não é visível, e a percepção do problema é, 

muitas vezes, demorada (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1980).  Este trabalho 

poderá contribuir para a redução da incidência de perdas de audição geradas por 

altos níveis de pressão sonora, minimizando os danos causados pelo ruído a 

trabalhadores por meio de um programa de conservação auditiva, 

consequentemente menor custo para os processos produtivos. 

Rocha, Santos e Frota (2013) realizaram um estudo com gestores do trânsito 

que eram expostos a monóxido de carbono e ruído, estes foram submetidos a 

anamnese, meatoscopia, audiometria tonal e emissões otoacústicas, encontraram 

diferenças significantes tanto nos limiares tonais quanto nas respostas das emissões 

otoacústicas por produto de distorção quando comparado a grupos de gestores do 

trânsito que não eram expostos aos dois agentes. 

Outros estudos apontam que o ruído associado à vibração ou produtos 

químicos pode potencializar a perda auditiva induzida (BERBARE; FUKUSIMA, 

2004; MELLO; WAISMANN, 2004). 

Embora haja reclamações de profissionais do CEREST por não saber notificar 

a PAINPSE, há conteúdo disponível no CFF que diz a respeito da notificação, como 

pode ser visualizado e disponibilizado em PDF no endereço 

www.fonoaudiologia.org.br, acessar legislação, acessar leis e resoluções.  

A notificação tem por objetivo o registro e a vigilância das perdas auditivas 

induzidas por níveis de pressão sonora elevada. A Resolução representa grande 

avanço tanto para o trabalho do fonoaudiólogo dentro das equipes de saúde no SUS 

e SESMT, quanto para o aumento das notificações de casos de PAINPSE no 

SINAN. Desde 2004, por meio da Portaria MS nº 777/04, revogada pela Portaria 

no 2472/2010 e mais recentemente reforçada pela lista de agravos relacionados ao 

trabalho da Portaria MS n. 104/11, a PAINPSE constitui-se como um dos agravos 

relacionados ao trabalho de notificação compulsória. Entretanto, a somatória de 

notificações desde 2006, (primeiro ano de registro de casos de PAINPSE no SINAN) 

perfazem apenas 670 casos no Estado de São Paulo. De 2011 para 2012, observa-

se ainda uma diminuição do número de notificações que foram de 152 em 2011, 

para 139 em 2012.   Ferreira (1998) defende que os dados de incidência e 

http://www.fonoaudiologia.org.br/
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/up/U_PT-MS-GM-777_28042004%20(ST%20no%20SINAN).pdf
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/up/U_PT-MS-GM-2472_31082010%20(NotifCompuls%C3%B3ria%20LNC.LNCI.LNCS).pdf
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/up/U_PT-MS-GM-2472_31082010%20(NotifCompuls%C3%B3ria%20LNC.LNCI.LNCS).pdf
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/up/U_PT-MS-GM-104_25012011%20(NotifCompuls%C3%B3ria%20LNC.LNCI.LNCS).pdf
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prevalência não são fidedignos por conta do desconhecimento do total de 

trabalhadores expostos ao risco, assim como a sub-notificação dessas doenças. 

Caso haja recomendação de afastamento do trabalho por um período superior 

a 15 dias, o Setor de Benefícios do INSS encaminhará o segurado ao Setor de 

Perícias Médicas para realização de Exame Pericial, a partir de 16º dia. A CAT/LEM 

é o elemento que trará, para o médico perito, informações do médico do trabalho 

acerca das condições clínicas do examinado, bem como os motivos pelo qual o 

médico do trabalho diagnostica PA Ocupacional.( Portaria do INSS com respeito à 

perda auditiva por ruído ocupacional) 

Ribeiro e Gonçalves (2013) observaram que os programas preventivos das 

perdas auditivas, exigidos pela legislação, ainda não estão devidamente 

implantados. Há necessidade de maior conscientização de empresários e da 

sociedade em geral na importância da prevenção de alterações auditivas geradas 

nos ambientes de trabalho, para garantir a qualidade de vida dos trabalhadores.  

Lass et al. (1987) recomendavam programas de conservação auditiva que 

tragam informações apropriadas sobre a audição, deficiência auditiva e medidas de 

proteção. Todos esse aspectos foram considerados no desenvolvimento do CD-

ROM, assim como Blasca et al. (2009) afirmaram que o programa de tele-educação  

interativa mostra-se efetivo como material educacional no processo de ensino-

aprendizagem da audiologia.  

Diante da literatura compilada a elaboração do CD-ROM contribuirá para os 

programas de educação em saúde auditiva fornecendo informações a respeito dos 

riscos causados por níveis de pressão sonora elevada, assim como agentes 

insalubres relacionados ao ruído e medidas de proteção auditiva para prevenir uma 

possível perda de audição, para que trabalhadores compreendam a dimensão do 

problema e saiba que os serviços de atenção à saúde devem realizar o acolhimento 

dos trabalhadores, fornecendo as informações básicas e dar início ao processo de 

diagnóstico, notificação e acompanhamento do caso, orientando o trabalhador a 

respeito do risco auditivo e acompanhando sua condição auditiva no decorrer do 

tempo, contribuindo com os serviços de fiscalização. 
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7 CONCLUSÕES 

Na elaboração do CD-ROM foi fundamental um trabalho junto com o 

profissional do designer e o CEREST. O conteúdo deste material contribuirá para os 

programas de educação em saúde auditiva, fornecendo informações a respeito dos 

riscos a saúde auditiva causados por níveis de pressão sonora elevados. 

Ressaltando que a efetividade do CD-ROM deve ser verificada em estudos 

subsequentes. 
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APÊNDICE A –  

Rio Grande do Sul São Paulo 

cevs@saude.rs.gov.br secretaria@saude.sp.gov.br 

crst@mksnet.com.br crst@amparo.sp.gov.br 

cerestmacronorte@mksnet.com.br cerest_ata@yahoo.com.br 

sms.cerest@pelotas.com.br crst.araraquara@ig.com.br 

crst@sms.prefpoa.com.br sms.vigsanita@smsassis.com.br 

cerest.vales@santacruz.rs.gov.br crstavare@itelefonica.com.br  

santamaria@santamaria.rs.gov.br cerestbatatais@yahoo.com.br 

Santa Catarina crst_saude@bauru.sp.gov.br 

cerest@saude.sc.gov.br cerest@bebedouro.sp.gov.br 

cerest@blumenau.sc.gov.br crst@botucatu.sp.gov.br 

cerest@chapeco.sc.gov.br cerestcampinas@cerestcampinas.net 

cerest@criciuma.sc.gov.br crstcrz@hexato.com.br 

cerest@pmf.sc.gov.br cerestcubatao@gmail.com 

saudetrabalhador@saudejoinville.sc.gov.br saude.trabalhador@diadema.sp.gov.br 

saudetrab@lages.sc.gov.br cerest@franca.sp.gov.br 

Paraná crstfrocha@terra.com.br 

saudedotrabalhador@sesa.pr.gov.br crstpmg@yahoo.com.br 

cerest@cascavel.pr.gov.br cerest.ilhasolteira@yahoo.com.br 

crst@asms.londrina.pr.gov.br crst_indaiatuba@yahoo.com.br 

Rio de Janeiro cerest@itapeva.sp.gov.br 

pstrab@saude.rj.gov.br cerestjundiai@jundiai.sp.gov.br 

cerestcabofrio@gmail.com crst.smhsmarilia@terra.com.br 

pstsuscampos@yahoo.com.br cerestsmsmaua@yahoo.com.br 

smsaudepmdc@bol.com.br pst_osasco@msn.com 

rgarciaduarte50@gmail.com crst.saude@pindamonhangaba.sp.gov.br 

strabalhador.ni@gmail.com cerestpiracicaba@yahoo.com.br 

gtrabalhadorzs@rio.rj.gov.br cerestpp@stetnet.com.br 

gtrabalhadorvs@rio.rj.gov.br saudedotrabalhador_rgt@yahoo.com.br 

ztrabalhador@rio.rj.gov.br crst_prosat@yahoo.com.br 

crst.sms@epdvr.com.br pst@saude-rioclaro.org.br 

Espírito Santo crstsantoandre@yahoo.com.br 

crst@saude.es.gov.br sevrest@santos.sp.gov.br 

semus.cerestci@cachoeiro.es.gov.br saude.trabalhador@saobernardo.sp.gov.br 

cerest.colatina@gmail.com crst@saudetrab.speedcorp.com.br 

Minas Gerais vs@saude.sp.gov.br 

crestmg@hc.ufmg.br creso@sjc.sp.gov.br 

cerest_andradas@andradas.mg.gov.br crst.fo@ig.com.br 

cerest@araxa.mg.gov.br crst.santoamaro@ig.com.br 

cerest@demasp.com.br crst.lapa@yahoo.com.br 

gesatsa@pbh.gov.br crstmooca@saude.prefeitura.sp.gov.br 

cersat@pbh.gov.br crstse@terra.com.br 

cerest@betim.mg.gov.br cerest@sorocaba.sp.gov.br 

cerest@contagem.mg.gov.br Roraima 

gv@hotmail.com cerestroraima@yahoo.com.br 

cerest@ipatinga.mg.gov.br Pará 

saudetrabalhadorsus@yahoo.com.br sespa101@prodepa.gov.br 

mailto:cevs@saude.rs.gov.br
mailto:secretaria@saude.sp.gov.br
mailto:crst@mksnet.com.br
mailto:crst@amparo.sp.gov.br
mailto:cerestmacronorte@mksnet.com.br
mailto:cerest_ata@yahoo.com.br
mailto:sms.cerest@pelotas.com.br
mailto:crst.araraquara@ig.com.br
mailto:crst@sms.prefpoa.com.br
mailto:sms.vigsanita@smsassis.com.br
mailto:cerest.vales@santacruz.rs.gov.br
mailto:crstavare@itelefonica.com.br
mailto:santamaria@santamaria.rs.gov.br
mailto:cerestbatatais@yahoo.com.br
mailto:crst_saude@bauru.sp.gov.br
mailto:cerest@saude.sc.gov.br
mailto:cerest@bebedouro.sp.gov.br
mailto:cerest@blumenau.sc.gov.br
mailto:crst@botucatu.sp.gov.br
mailto:cerest@chapeco.sc.gov.br
mailto:cerestcampinas@cerestcampinas.net
mailto:cerest@criciuma.sc.gov.br
mailto:crstcrz@hexato.com.br
mailto:cerest@pmf.sc.gov.br
mailto:cerestcubatao@gmail.com
mailto:saudetrabalhador@saudejoinville.sc.gov.br
mailto:saude.trabalhador@diadema.sp.gov.br
mailto:saudetrab@lages.sc.gov.br
mailto:cerest@franca.sp.gov.br
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mailto:saudedotrabalhador@sesa.pr.gov.br
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mailto:cerest@cascavel.pr.gov.br
mailto:cerest.ilhasolteira@yahoo.com.br
mailto:crst@asms.londrina.pr.gov.br
mailto:crst_indaiatuba@yahoo.com.br
mailto:cerest@itapeva.sp.gov.br
mailto:pstrab@saude.rj.gov.br
mailto:cerestjundiai@jundiai.sp.gov.br
mailto:cerestcabofrio@gmail.com
mailto:crst.smhsmarilia@terra.com.br
mailto:pstsuscampos@yahoo.com.br
mailto:cerestsmsmaua@yahoo.com.br
mailto:smsaudepmdc@bol.com.br
mailto:pst_osasco@msn.com
mailto:rgarciaduarte50@gmail.com
mailto:crst.saude@pindamonhangaba.sp.gov.br
mailto:strabalhador.ni@gmail.com
mailto:cerestpiracicaba@yahoo.com.br
mailto:gtrabalhadorzs@rio.rj.gov.br
mailto:cerestpp@stetnet.com.br
mailto:gtrabalhadorvs@rio.rj.gov.br
mailto:saudedotrabalhador_rgt@yahoo.com.br
mailto:ztrabalhador@rio.rj.gov.br
mailto:crst_prosat@yahoo.com.br
mailto:crst.sms@epdvr.com.br
mailto:pst@saude-rioclaro.org.br
mailto:crstsantoandre@yahoo.com.br
mailto:crst@saude.es.gov.br
mailto:sevrest@santos.sp.gov.br
mailto:semus.cerestci@cachoeiro.es.gov.br
mailto:saude.trabalhador@saobernardo.sp.gov.br
mailto:cerest.colatina@gmail.com
mailto:crst@saudetrab.speedcorp.com.br
mailto:vs@saude.sp.gov.br
mailto:crestmg@hc.ufmg.br
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mailto:cerest_andradas@andradas.mg.gov.br
mailto:crst.fo@ig.com.br
mailto:cerest@araxa.mg.gov.br
mailto:crst.santoamaro@ig.com.br
mailto:cerest@demasp.com.br
mailto:crst.lapa@yahoo.com.br
mailto:gesatsa@pbh.gov.br
mailto:crstmooca@saude.prefeitura.sp.gov.br
mailto:cersat@pbh.gov.br
mailto:crstse@terra.com.br
mailto:cerest@betim.mg.gov.br
mailto:cerest@sorocaba.sp.gov.br
mailto:cerest@contagem.mg.gov.br
mailto:gv@hotmail.com
mailto:cerestroraima@yahoo.com.br
mailto:cerest@ipatinga.mg.gov.br
mailto:saudetrabalhadorsus@yahoo.com.br
mailto:sespa101@prodepa.gov.br
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saudedotrabalhadorpocos@yahoo.com.br cerest_bel@yahoo.com.br 

cerest_setelagoas@yahoo.com.br cerest2007@yahoo.com.br 

cerest@uberaba.mg.gov.br Amapá 

strabalhador@uberlandia.mg.gov.br cerest@saude.ap.gov.br 

Mato Grosso do sul Tocantins 

cerestms@gmail.com cerest@saude.to.gov.br 

cerest.administrativo@saude.ms.gov.br socorrocerest@yahoo.com.br 

yussefmsalla@hotmail.com cerest.palmas.to.semus@gmail.com 

cerestdourados@hotmail.com Maranhão 

Goiás cerestcxma@gmail.com 

cerest.goias@hotmail.com cerest.imperatriz.ma@gmail.com 

saudeanapolis@yahoo.com.br cerestsl@hotmail.com 

cerestceres@yahoo.com.br Piauí 

santos.dani@hotmail.com visapiaui@yahoo.com.br 

st@sms.goiania.go.gov.br Bahia 

Mato Grosso cesat@saude.ba.gov.br 

costra@ses.mt.gov.br cerestbarreiras@yahoo.com.br 

Rondônia cerest@camacari.com.br 

jakobi@enter-net.com.br coite@hotmail.com 

Acre cerest_fsa@yahoo.com.br 

cerest.saude@ac.gov.br cerest_itaberaba@hotmail.com 

Amazonas cerest.itabuna@bol.com.br 

saudetrabalhador@saude.am.gov.br cerest.jequie@ig.com.br 

maria.veronica@pmm.am.gov.br cerest@juazeiro.ba.gov.br 

Ceará cerest.saude@salvador.ba.gov.br 

cerest@cerest.ce.gov.br cerestsaj@hotmail.com 

cerest@sms.fortaleza.ce.gov.br cerestdtf@hotmail.com 

ceresthorizonte@click21.com.br cerestconquista@gmail.com 
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Boa Tarde, 
 
Estou realizando um projeto de pesquisa na minha dissertação de mestrado no 
programa de fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru - Universidade 
de São Paulo, sob a orientação da Profª Drª Andréa Cintra Lopes, o tema principal 
do projeto serão os programas educativos na área de saúde do trabalhador o qual 
tem por objetivo elaborar um material educativo sobre prevenção de perdas 
auditivas de origem ocupacional a ser usado na educação continuada pela equipe 
de profissionais do CEREST. 
Dessa forma gostaríamos de saber quais as principais dificuldades encontradas por 
sua equipe. Solicitamos atenção especial para responder esse email até o dia 28 de 
julho para andreia_araujos@yahoo.com.br, desde já agradecemos sua atenção e 
estamos a disposição para outros esclarecimentos. 
  
  
Grata, 

  

Andréia Araujo dos Santos 

Fonoaudióloga 

CRFa 2º região 18019 

Mestranda em Ciências pelo Programa de Fonoaudiologia da Faculdade de 

Odontologia de Bauru da Universidade de São Paulo. 

 
  

Profa Dra Andréa Cintra Lopes 
Departamento de Fonoaudiologia 

Faculdade de Odontologia de Bauru 
Universidade de São Paulo 

Presidente da Comissão de Saúde - CRFa - 2a Região/SP (2010-2013) 
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