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1 - APRESENTAÇÃO: 
 

Este documento apresenta o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Risoterm Isolantes Térmicos 

LTDA, integrando-se as demais atividades preventivas, tendo como prioridade a saúde dos trabalhadores. O PCMSO 

articula-se principalmente com o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, PPRA. Tendo como objetivo 

resguardar a saúde e a integridade dos trabalhadores, protegendo-os contra acidentes e doenças profissionais 

cumprindo as exigências da legislação em vigor. 

 

O presente programa tem por finalidade atender as determinações legais emanadas do Ministério do Trabalho 
através da NR 7, da portaria 3.214 de 08/06/78, alterada em 29/12/94 pela Portaria No. 24, publicada no Diário 
Oficial da União em 30/12/94, estando em vigor a partir de então.  
 
 

1.1 Identificação da Empresa: 

RAZÃO SOCIAL RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA. 

CNPJ 01.974.371/0002-18 

ENDERÊÇO 
Loteamento Lagoa do Sul, Quadra S/N – L 04/05 – Massagueira – Marechal 
Deodoro - AL  

CNAE 43-29-1-99 

GRAU DE RISCO 03 

ATIVIDADE PRINCIPAL 
Outras obras de Instalações em Construções não especificadas 
anteriormente 

VIGÊNCIA DO PCMSO Janeiro de 2020 a Dezembro de 2020 – Rev. 00 

RESPONSÁVEL TÉCNICO E 
LEGAL 

Eng. Paulo Roberto Gomes Mesquita 
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 1.2 Caracterização do Empreendimento:  

ESPECIFICAÇÕES 

CONTRATANTE  Braskem S.A. 

ENDEREÇO  
Rua Eteno, 1561, Complexo Petroquímico de Camaçari, 

Camaçari, Bahia. 

CNAE DO CONTRATANTE  24.11-8 (Fabricação de cloro e álcalis) 

GRAU DE RISCO DA CONTRATANTE  03 

CARGA HORÁRIA  8,8 (Oito vírgula oito) horas diárias. 

ESTABELECIMENTO ONDE EXECUTA AS 
ATIVIDADES  

Braskem S/A (Unidade de Polímeros PVC 2– PVC/ Alagoas) 

CNPJ  42.150.391/0021-14 

ENDEREÇO  
Unidade PVC/AL – localizada na Rodovia Divaldo Suruagy, Km 

12, via II, Pólo Cloroquímico, Marechal Deodoro, Alagoas. 

CNAE DO CONTRATANTE  20.31-2-00 (Fabricação de resinas termoplásticas) 

RAMO DE ATIVIDADE  
Indústria Petroquímica – Fabricação de Monocloreto de Vinila 

(MVC), Policloreto de Vinila (PVC) e 1,2-Dicloroetano (EDC). 

GRAU DE RISCO DA CONTRATANTE  03 

NÚMERO ATUAL DE EMPREGADOS NO 
ESTABELECIMENTO  

09 (Nove) em horário administrativo. 

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  Sim (da contratante). 

TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO  Sim (apoio da Sede e da contratante). 

MÉDICO DO TRABALHO  Sim (Terceirizado e da contratante). 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM DO TRABALHO  Sim (da contratante). 

EXISTÊNCIA MAPEAMENTO DE RISCOS  Sim (do estabelecimento da contratante). 

TREINAMENTOS DE SEGURANÇA  Sim. 

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E ANÁLISES 
DE RISCOS DA TAREFA  

Sim. 

AVALIAÇÕES DOS AGENTES DE RISCO  Em anexo (conforme programação no Plano de Metas). 

 

2 – OBJETIVOS DO PCMSO:  
 

2.1 O objetivo Principal é PROMOVER e PRESERVAR a saúde de todos os trabalhadores da Risoterm, priorizando 

a prevenção de doenças profissionais e do trabalho, através do reconhecimento prévio e o conseqüente controle 

dos riscos ocupacionais existentes.    

 

2.2 Cumprir a Norma Regulamentadora NR-7, portaria n° 24 de 20/12/94, da secretaria de Segurança e Saúde do 

trabalho, estabelecendo a obrigatoriedade por parte das empresas a elaboração e implementação do Programa 

de Controle Médico de Saúde Ocupacional.              
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2.3 Toda empresa contratante de mão-de-obra está obrigada a informar para a empresa contratada (prestadora 

de serviço) os riscos inerentes ao ambiente onde será executado o serviço para que seja possível a avaliação do 

PCMSO e conseqüente adequação do mesmo aos riscos encontrados. 

 

3 – DIRETRIZES DO PCMSO   
 

3.1 – O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo de saúde dos 

trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais Normas Regulamentadoras. 

 

3.2 – O PCMSO deverá considerar as questões incidentes sobre o indivíduo e a coletividade de trabalhadores, 

privilegiando o instrumental clínica-epidemiológico na abordagem da relação entre saúde e trabalho. 

 

3.3 – O PCMSO deverá ter caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde 

relacionados ao trabalho, inclusive de natureza subclínica, além da constatação da existência de casos de 

doenças profissionais ou danos irreversíveis à saúde dos trabalhadores. 

 

3.4 – O PCMSO deverá ser planejado e implantado com base nos riscos à saúde dos trabalhadores, 

especialmente os identificados nas avaliações previstas nas demais Normas Regulamentadoras. 

 

4 – RESPONSABILIDADES 
 

4.1. – Compete ao Empregador: 

 

4.1.1 – Garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO, bem como zelar pela sua eficácia. 

 

4.1.2 – Custear sem ônus para o empregado, todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. 

 

4.1.3. Indicar dentro os Médicos dos Serviços Especializados em emergência de Segurança e Medicina do 

Trabalho – SESMT, da empresa, um coordenador responsável pela execução do PCMSO. 

 

4.1.4. As empresas com até 20 empregados, enquadradas no Grau de Risco 3 ou 4, segundo oquadro1 da NR 4, 

poderão estar desobrigadas de indicar médico do trabalho coordenador em decorrência de negociação coletiva, 

assistida por profissional do órgão regional competente em segurança e saúde do trabalho. 

 

4.2 – Compete aos trabalhadores:  

 

• Atender às convocações para realização dos exames. 

• Colaborar na implementação do PCMSO 

• Cumprir as orientações recebidas contidas neste PCMSO 

 

5 – RISCOS OCUPACIONAIS 
 

Considera-se riscos no ambiente de trabalho, os agentes físicos, químicos, biológicos e ergonômicos aos quais 

os trabalhadores estejam expostos e que em função de sua natureza, concentração ou intensidade e tempo de 

exposição, sejam capazes de causar danos à saúde do trabalhador. 

 

5.1 Risco Físico: São diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como: ruído, 

vibrações, pressões anormais, temperaturas extremas, radiações ionizantes, radiações não ionizantes. 
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5.2 Risco Químico: São substancias químicas, compostos ou produtos químicos que podem penetrar no 

organismo pela via respiratória, por absorção cutânea ou ingestão na forma de poeiras, fumos, névoas neblinas, 

gases ou vapores e que pela natureza da atividade de exposição, possam causar danos a saúde do trabalhador. 

 

5.3 Risco Biológico: São bactérias, vírus, fungos, bacilos, parasitas que ao penetrarem no organismo podem 

causar várias doenças. 

 

5.4 Risco Ergonômico: São determinados hábitos, atitudes, equipamentos mal adaptados ou mal posicionados 

que podem acarretar danos a saúde do trabalhador se não forem detectados e corrigidos. 

 

6 – PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS (PROCESSO PRODUTIVO DA BRASKEM S.A. – PVC/AL). 
 

São utilizados no processo produtivo da Braskem S.A. – PVC/AL, os seguintes produtos químicos em 

quantidades que dependem do tipo do processo e aplicação do produto. 

 

ETENO MVC 

EDC-Oxi Água Bruta 

EDC-Importando Gás Natural 

HCI  

OBS: informações colhidas do PPRA 

 

7 – DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROCESSO PRODUTIVO DA RISOTERM. 
 

7.1 – Setor operacional 

 

Serviços de remoção e aplicação de isolamento térmico em linhas e equipamentos diversos, com utilização de 

material isolante em lã de rocha, lã de vidro, fibra cerâmica e poliuretano pré-moldado, sendo esse material 

isolante revestido mecanicamente por aço inox, alumínio liso, alumínio corrugado e revestimento similar. 

 

Serviços de remoção e aplicação de revestimento refratário em equipamentos e instalações diversas com 

utilização de fibra cerâmica revestida com material à base da própria fibra cerâmica. 

 

Revestimento refratário com uso de materiais conformados e não conformados em equipamentos e instalações 

diversas, sendo realizadas as etapas de demolição do refratário e aplicação de concreto refratário ou montagem 

de tijolos refratários. 

 

7.2 – Coordenação 

 

Elaboração de orçamentos, procedimentos operacionais e de segurança, programação de equipes de execução, 

planejamento e acompanhamento de serviços, implementação, acompanhamento e controle dos Sistemas de 

Qualidade e Segurança, Saúde e Meio Ambiente. 

 

São realizados também serviços de medição, digitação, controle de ponto, requisição e controle de materiais, 

ferramentais e EPI’s, controle e elaboração de documentos necessários à manutenção do contrato e apoio à 

Coordenação. 

 

As atividades deste Setor são realizadas tendo apoio da sede, sendo que não há regularidade no desenvolvimento 

das atividades pelo apoio da sede dentro das instalações do cliente. 
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7.3 -  Setor Apoio Administrativo e Técnico 

 

Este setor é responsável pela realização de auditorias do Sistema de Gestão da Qualidade e do Sistema de 

Gestão de SSMA, treinamentos e visita técnica no apoio à implantação e desenvolvimento de sistemas, envio de 

materiais, equipamentos, ferramentas e instrumentos para o desenvolvimento das atividades de isolamento 

térmico, revestimento refratário e apoio administrativo ao contrato. 

 

Estas atividades serão realizadas por equipes relocadas da sede da Risoterm em períodos esporádicos e de curta 

duração. 

 

7.4 -  Setor de SSMA 

 

Este setor é responsável pela realização de treinamentos, campanhas e palestras, elaboração de dados 

estatísticos; informar aos trabalhadores e empregador sobre as áreas insalubres e/ou perigosas existentes na 

empresa. Analisar os métodos de trabalho e identificar os fatores de riscos de acidentes, doenças e agentes. 

Fazer cumprir e implementar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 

 

As atividades deste setor são realizadas tendo apoio da sede, sendo que não há regularidade no desenvolvimento 

das atividades pelo apoio da sede dentro das instalações do cliente.  

 

Risoterm realiza suas atividades dentro das instalações da Braskem S.A. – CS/AL – Compreendem: 

 

- Oficina de funilaria/ Almoxarifado 

- Campo; 

- Escritório Administrativo 

 

8.1 – MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS UTILIZADAS PELA RISOTERM 

 

Furadeira Elétrica Tesoura Elétrica para Chapa 

Furadeira à Bateria Serra Circular 

Máquina de Injeção de Poliuretano Máquina de cortar tijolo 

Máquina de Cintar Martelete Pneumático 

Frisadeira Vibrador de concreto/Misturador de concreto 

Calandra Painel de Iluminação 

Dobradeira Carro plataforma 

Bancada Carro de mão 

 

Ferramentas Manuais: 

Tesoura de chapa manual, compasso, esquadro, nível, chave de fenda, colher de pedreiro, martelo, macete de 

Borracha, pá, enxada, masseira, balde, régua de alumínio, serrote,  trena e  alicate universal. 

 

9 – ATIVIDADES REALIZADAS NAS INSTALAÇÕES DA RISOTERM 
 

9.1 – Oficina de Funilaria/Almoxarifado: 
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Fabricação, adequação e pré-montagem de peças de revestimento para a disciplina de isolamento térmico, 

armazenamento de materiais de aplicação, equipamentos e ferramentas próprias ou do cliente. 

 

9.2 – Escritório de Administração: 

 

Conforme serviços descritos anteriormente nos setores apoio administrativo técnico e de coordenação. Guarda 

de EPI’s e material de escritório. 

 

9.3 – Campo: 

 

Serviços de isolamento térmico e revestimento refratário conforme descrito anteriormente. 

 

10 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO PRODUTIVO DA RISOTERM – ISOLAMENTO TÉRMICO 
 

        

 

 

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 
11 – FLUXOGRAMA DO PROCESSO PRODUTIVO DA RISOTERM –  REVESTIMENTO REFRATÁRIO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMOÇÃO DO REVESTIMENTO EXISTENTE. 

REMOÇÃO DO MATERIAL ISOLANTE EXISTENTE 

ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL REMOVIDO PARA DESCARTE. 

APLICAÇÃO DE MATERIAL ISOLANTE 
CONFORME ESPECIFICAÇÃO 

APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO SOBRE 
MATERIAL ISOLANTE CONFORME 

ESPECIFICAÇÃO 

DEMOLIÇÃO 

DEMOLIÇÃO DO REVESTIMENTO REFRATARIO 
(CONFORMADO E NÃO CONFORMADO) 

ACONDICIONAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO 
PARA DESCARTE 

RECEBIMENTO DO REFRATÁRIO 

MONTAGEM E APLICAÇÃO 
DE REFRATÁRIO 

MONTAGEM DE REFRATÁRIO 
CONFORMADO 

MONTAGEM DE FORMA PARA APLICAÇÃO 
DE REFRATÁRIO 
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12 – RELAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES DA RISOTERM 
 

CARGOS / FUNÇÕES 

Ajudante Ajudante 

Coordenação Coordenador de Obra 

Engenharia Gerente Operacional 

Direção Diretor 

Encarregado de Isolamento/Refratário Encarregado 

Funileiro Industrial 

Funileiro Traçador 

Funileiro Líder 

Funileiro Montador 

Isolador 
Isolador  

Isolador Líder 

Pedreiro Refratarista Pedreiro Refratarista 

Supervisor industrial Supervisor 

Planejamento 
Técnico de Planejamento 

Auxiliar Técnico de Planejamento 

Técnico de Segurança do Trabalho 

Técnico de Segurança do Trabalho Junior 

Técnico de Segurança do Trabalho 

Estagiário de Segurança do Trabalho 

 

APLICAÇÃO DE REFRATÁRIO NÃO 

CONFORMADO 
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12.1 Estrutura Operacional 

Aprova o Programa, define a constituição 

do Comitê do PPRA e determina 

provisionamento orçamentário. 

Gestão do Programa, deliberações, avaliação 

de desempenho do Programa e 

determinação de ajustes. 

Gerencia o Programa, audita, promove ou 

executa avaliações e assessora o Comitê. 

Fornece dados, desenvolve e/ou participa de 

estudos, realiza e audita cumprimento de 

exames e assessora o Comitê sobre Saúde 

Ocupacional. 

Cumpre e faz cumprir todas as Normas, 

Resoluções e orientações decorrentes do 

PPRA, colabora e participa do PPRA. 

Fornece dados, divulga ações, participa de 

estudos, realiza palestras e eventos, colhe 

contribuições e apresenta. 

Promove treinamentos e contribui com ações 

para mudança de comportamento. 

EMPREGADOS 
(AGENTES DO PPRA) 

REPRESENTANTE DA CIPA 

INTEGRADA 

RECURSOS HUMANOS 

(TREINAMENTO) 

SEGURANÇA DO TRABALHO 

MEDICINA DO TRABALHO 

OUTROS SETORES Divulga e colabora em todas as etapas do 

PPRA. 

DIREÇÃO DA EMPRESA 

COMITÊ DE SEGURANÇA 
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13 - TABELA DO GRUPO SIMILAR DE EXPOSIÇÃO AO RISCO (GSER) 

Cargo Função 
Área/Setor de 

Trabalho 
Efetivo 

Jornada 
de 

trabalho 

Tempo de Exposição ao 
Risco (%) Descrição das atividades GSER N.º 

Escritório Campo 

Coordenador de 
Obra 

Coordenação 01 ADM 60% 40% 

Partilhar da elaboração dos planos de trabalho, Manifestar-se sobre projetos e serviços a serem 
assumidos pela RISOTERM, Promover avaliação periódica das atividades dos setores a seu 
cargo, Planejar, supervisionar, dirigir, controlar e coordenar os serviços sob a sua 
responsabilidade, Expedir instruções referentes à execução dos serviços, Exercer as atribuições 
que lhe forem deferidas em Normas, Regulamentos, Instruções, Representar a empresa em 
reuniões junto ao contratante, Estudar, propor e orientar a implantação de métodos e técnicas 
que visem um maior rendimento e economia dos trabalhos executados, Fazer planilhas 
orçamentárias, programação de serviços e acompanhamento de serviços, informar ao 
empregador sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho, Informar aos trabalhadores 
sobre os riscos de suas atividades, Analisar os métodos de trabalho e identificar os fatores de 
risco de acidentes, doenças e agentes, Participa da elaboração dos procedimentos de segurança 
e higiene do trabalho, Fazer cumprir o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA, 
Participar da elaboração de Programas de SSMA. 

01 

Diretor 
Apoio 

coordenação 
01 ADM 60 40% 

Gerenciar contratos e serviços em geral, Gerenciamento técnico das atividades, Estabelecer as 
políticas da empresa, Implementar atividades e coordenar sua execução, Administrar recursos 
materiais e financeiros, Promover condições de segurança, saúde, preservação ambiental e 
qualidade, Monitorar metas e indicadores de desempenho, participação da empresa e/ou de 
produtos no mercado, relacionamento com clientes-chave, Coordenar os serviços de 
atendimento a clientes, acompanhado o nível de satisfação do mesmo, Elaboração do plano 
estratégico da empresa e metas orçamentárias. 

02 

Técnico de 
Planejamento / 

 
Auxiliar Técnico 

de 
Planejamento/ 

Apoio Técnico 01 ADM 50% 50% 

Realizar o planejamento das atividades a serem executadas, coletar dados para a realização do 
planejamento, desenvolver cronogramas, acompanhar e coletar dados da evolução dos serviços, 
cumprir e fazer cumprir as determinações da direção; Manifestar-se sobre projetos e serviços a 
serem assumidos pela empresa, promover avaliação periódica das atividades dos setores a seu 
cargo. Gerar relatórios confrontando previsto X realizado. 

03 
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Técnico de 
Segurança do 

Trabalho/ 
 

Técnico de 
segurança do 

trabalho Junior/ 
 

Estagiário de 
Técnico de 
Segurança 

SSMA 00 ADM 50% 50% 

Informar ao empregador sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho, Informar aos 
trabalhadores sobre os riscos de suas atividades, Analisar os métodos de trabalho e identificar 
os fatores de risco de acidentes, doenças e agentes, Executar os procedimentos de segurança e 
higiene do trabalho, Promover treinamentos, campanhas e palestras, Indicar e inspecionar EPI, 
Encaminhar normas, procedimentos, dados estatísticos, resultados de análises e avaliações às 
áreas competentes, Informar aos trabalhadores sobre as áreas insalubres e/ou perigosas 
existentes na empresa, Preparar e realizar palestras e reuniões de segurança, Revisar o Programa 
de Segurança, Fazer cumprir o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. 

03 

Supervisor Supervisão 00 ADM 20% 80% 

Programar a distribuição das equipes de trabalho, Partilhar da elaboração dos planos de trabalho, 
Supervisionar as tarefas individuais dos isoladores, funileiros, pedreiros, ajudantes e operadores, 
Requisitar os materiais necessários para o trabalho, controlar o seu consumo, utilização e sobras, 
Controlar a utilização dos equipamentos e responsabilizar-se por sua guarda, Comunicar falta de 
material ao superior imediato, Escalar o pessoal para trabalhos extraordinários, Comunicar ao 
coordenador e solicitar sua presença nos locais em que houver problemas cuja solução dependa 
de decisão superior, Resolver questões que se relacionem a dificuldades no trabalho e 
providenciar para que sejam corrigidas, Agir como interface entre o coordenador e a equipe de 
trabalho, Estudar, propor e orientar a implantação de métodos e técnicas que visem um maior 
rendimento e economia dos trabalhos executados, Aplicar testes práticos nos candidatos a 
emprego, Determinar a limpeza e ordem no local de trabalho, Controlar a produtividade de sua 
equipe, Controlar a qualidade do material empregado nos trabalhos, Realizar DDS (diálogo diário 
de segurança) com a sua equipe, Representar a empresa em reuniões junto ao contratante, Fazer 
planilhas orçamentárias e elaboração de RDO de acompanhamento de serviços. 

04 

Encarregado de 
Isolamento / 

 
Refratário/ 

Operacional 01 ADM 20% 80% 

Programar a distribuição das tarefas entre as equipes. Solicitar e programar materiais, realizar 
levantamento de quantitativos para a solicitação de materiais e orçamentos e elaboração de 
RDO. Registrar a entrega de EPIs e ferramentais. Participar da programação de recursos para a 
realização de serviços em horários extraordinários, participar da elaboração dos planos de 
trabalho, informar ao empregador sobre riscos existentes no ambiente de trabalho, identificar 
fatores de riscos de acidentes, doenças e agentes. Participar da elaboração dos procedimentos 
de segurança e higiene de trabalho. Determinar a limpeza e ordem no local de trabalho, controlar 
a produtividade de sua equipe, controlar a qualidade do material empregado nos trabalhos. 
Realizar DDS( diálogo diário de segurança) com a sua equipe. 

Pedreiro 
Refratarista 

Operacional 01 ADM 20% 80% 

Demolição de tijolo/concreto refratário, isolante e anti-ácido em equipamentos, Preparação da 
área para aplicação do revestimento refratário, Corte e aplicação de tijolos refratário, isolante e 
anti-ácido em equipamentos, Preparo e aplicação de concreto vertido, por derramamento ou 
projetado, Montagem de formas me madeira para aplicação de concreto refratário. 

05 
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Funileiro 
Traçador 

Operacional II 01 ADM 20% 80% 

Fabricação e Pré-montagem de peças em chapas de aço inox, alumínio liso, aço galvanizado ou 
similares para revestimento em equipamentos, linha e etc., Coleta de medidas em campo para 
fabricação de peças, Apoio aos Funileiros Montadores na montagem e desmontagem das peças 
em equipamentos, linhas e caixas de válvula, flange e acessórios. 

06 

Funileiro 
Montador 

Operacional II 01 ADM 20% 80% 

Pré-montagem e montagem das chapas de revestimento nos equipamentos, linha e etc., 
Montagem das peças de revestimento em equipamentos, linhas, caixas de válvula, flange e 
acessórios, Apoio aos Funileiros Traçadores para a fabricação de peças de revestimento, 
Remoção de chapas de revestimento para substituição de isolamento térmico ou desmontagem 
de sistemas, Isolamento de peças de revestimento com materiais em fibra cerâmica, lã de vidro 
ou lã de rocha durante pré-montagem. 

Isolador Operacional II 02 ADM 20% 80% 

Trabalhos de isolamento em caldeiras, tubulações, flanges, válvulas, e equipamentos diversos 
com fibra cerâmica, lã de vidro, lã de rocha e poliuretano, Remoção de chapas de revestimento e 
isolamento térmico para substituição ou desmontagem de sistemas, Acabamento em emulsão 
asfáltica, chapa de alumínio e aço inox e chapa em fibra de vidro. 

07 

Ajudante 
Operacional 

III 
03 ADM 20% 80% 

Apoio ao pedreiro em demolição de tijolo/concreto refratário, isolante e anti-ácido em 
equipamentos, Preparação de argamassas e concreto refratário para aplicação. Apoio ao 
Isolador e ao Funileiro em atividades de aplicação e remoção de Isolamentos com revestimentos 
em chapa, em linhas e equipamentos. Transporte e ordenamento de materiais e limpeza das 
áreas. 
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14 - CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO E EFEITOS 
 
A classificação dos níveis de exposição é de acordo com a tabela abaixo: 
 

NÍVEIS DE EXPOSIÇÃO 

NÍVEIS TIPO EXEMPLO 

Nível 1 Desprezível 

Em condições normais de trabalho, o contato do trabalhador com o agente 
durante a execução das atividades é praticamente inexistente. É típico para  
aqueles que não mantêm contato com as fontes de emissão, mas que 
podem ir para área por breve período e esporadicamente. 

Nível 2 Pequena 
Em condições normais de trabalho, o contato do trabalhador com o agente 
é esporádico, por curto espaço de tempo e a níveis baixos. 

Nível 3 Moderada 
Em condições normais de trabalho, o contato do trabalhador com o agente 
é frequente e a níveis baixos ou esporádicos e a níveis altos. O trabalhador  
mantém contato diário com o agente. 

Nível 4 Significante 

Em condições normais de trabalho, o contato do trabalhador com o agente 
é frequente e a níveis altos. O trabalhador permanece a maioria da sua  
jornada de trabalho perto das fontes de emissão. Refere-se ao contato com 
agentes presentes em altas concentrações ou intensidades num ambiente 
com proteção coletiva inadequada, o que pode ocorrer no manuseio do  
agente químico durante a amostragem. 

Nível 5 Excessiva 

Em condições normais de trabalho, o contato do trabalhador com o agente 
é frequente e a níveis muito altos. Refere-se a situações em que o agente  
não sofre nenhum tipo de controle e está presente no ambiente em  
concentrações ou intensidades muito altas. Esta categoria inclui o contato 
de produtos químicos, via inalação ou pela pele e ruído e vibração 
excessivos. 

 
 
A classificação dos efeitos à saúde devido à exposição do trabalhador é de acordo com a tabela abaixo: 
 

EFEITOS À SAÚDE 

1 
Efeitos nocivos (adversos) subclínicos ou leves, reversíveis. Incluem-se substâncias químicas 
de toxicidade muito baixa. 

2 
Efeitos adversos reversíveis de moderados a severos que não deixam sequelas, ou efeitos 
irreversíveis que não conduzem à incapacidade de exercer as atividades pertinentes à função. 
Incluem-se substâncias químicas de baixa a moderada toxicidade. 

3 

Efeitos adversos irreversíveis que conduzem à incapacidade de  
exercer atividades na função, mas não impedem a continuidade de vida, embora possa ocorrer 
diminuição de sua qualidade. Incluem-se substâncias químicas de toxicidade alta, ruído 
excessivo, vibração excessiva. 

4 
Efeitos que causam risco de vida. Incluem-se substâncias químicas 
de toxicidade muito alta, como os asfixiantes químicos, calor excessivo e radiação ionizante. 
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15 - CRITÉRIOS PARA MONITORAMENTOS 
 
Os grupos homogêneos de exposição serão monitorados sempre que a exposição x efeitos a saúde se caracterizar 
como Grau de Risco I – (Alto) e/ou Grau de Risco II (Moderado). Caso os resultados obtidos nas ultimas 03 (três) 
avaliações quantitativas estejam abaixo do nível de ação e não tenham ocorrido mudanças operacionais poderá 
optar pela realização de novas avaliações a cada 2 (dois) anos. 
 
Caso os monitoramentos realizados fiquem acima do nível de ação ou do limite de tolerância os monitoramentos 
serão realizados anualmente, até que as medidas de controle adequadas eliminem ou diminuam a exposição dos 
trabalhadores. 
 
 
16 - INVENTÁRIO DOS AGENTES DE RISCOS PRESENTES 
 
A tabela abaixo apresenta os agentes de riscos presentes nas instalações do contratante e oriundos das atividades 
da RISOTERM, sendo esses riscos caracterizados e enquadrados posteriormente por Grupo Similar de Exposição 
aos Riscos – GSER: 
 

RISCOS FÍSICOS RISCOS QUÍMICOS RISCOS BIOLÓGICOS 

(F1) – Ruído 
(F2) – Calor 
 

(Q1) – Poeira (material refratário); 
 
(Q2) – Poeiras inerentes do processo 
da Braskem/AL (Poeiras de PVC); 
 
(Q3) – Gases e vapores inerentes do 
processo da Braskem/AL 
(Policloreto de Vinila – PVC, 
Monocloreto de Vinila – MVC, Etileno, 
Ácido Clorídrico – HCl, Cat-Oxy, 1,2 
Dicloroetano – DCE, Hidrogênio, 
Amônia, Hidrocarbonetos Úmidos – 
HCU, Hidrocarbonetos Secos – HCS, 
Tetracloreto de Carbono - CCl4, 
Hidróxido de Sódio, Solvente Arol, 
Freon, Nitrogênio, Gás Natural, 
Coque, Clorofórmio - CCl3, Monóxido 
de Carbono, Dióxido de Carbono, 
Poeira Caústica – NaOH, 
Tricloroetileno )  
 
(Q4) – Poeira de material isolante 
(fibra cerâmica, lã de rocha e lã de 
vidro)  

Irrelevantes 
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20 – CARACTERIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO DOS RISCOS POR GSER 
 

GSER Riscos Agentes Fonte geradora 
Nível de 

Exposição 
Efeitos à Saúde 

Graduação dos 
Riscos 

Medidas de controle 

01 

FÍSICO 

(F1) – Ruído 
(F1) e (F2) – Equipamentos dos 

processos produtivos da 
Braskem. 

(F1) – Equipamentos e 
ferramentas utilizados pela 

Risoterm. 

2 3 II 

Utilização de Proteção 
auricular 

 
Utilização de máscara 

contra pó 
 

Utilização de proteção 
respiratória adequada 

(F2) – Calor 1 2 I 

QUÍMICO 

(Q1) – Poeira (Q1) – Inerente da demolição, 
preparação e aplicação de 

refratário. 
(Q2) e (Q3) – Inerentes dos 

processos produtivos da 
Braskem. 

(Q4) – Inerente da remoção e 
aplicação de Isolamento 

térmico. 

2 3 II 

(Q2) – Poeira 2 3 II 

(Q3) – Gases e 
vapores 

2 2 II 

(Q4) - Poeira 2 2 II 

02 

FÍSICO 

(F1) – Ruído 
(F1) e (F2) – Equipamentos dos 

processos produtivos da 
Braskem. 

(F1) – Equipamentos e 
ferramentas utilizados pela 

Risoterm. 

1 3 II 
Utilização de Proteção 

auricular 
 

Utilização de máscara 
contra pó 

 
Utilização de proteção 
respiratória adequada 

(F2) – Calor 1 2 I 

QUÍMICO 

(Q1) – Poeira 
(Q1) – Inerente da demolição, 

preparação e aplicação de 
refratário. 

1 3 II 

(Q2) – Poeira 1 3 II 
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(Q3) – Gases e 
vapores 

(Q2) e (Q3) – Inerentes dos 
processos produtivos da 

Braskem. 
(Q4) – Inerente da remoção e 

aplicação de Isolamento 
térmico. 

1 2 I 

(Q4) - Poeira 1 2 I 

03 

FÍSICO 

(F1) – Ruído 
(F1) e (F2) – Equipamentos dos 

processos produtivos da 
Braskem. 

(F1) – Equipamentos e 
ferramentas utilizados pela 

Risoterm. 

2 3 II 

Utilização de Proteção 
auricular 

 
Utilização de máscara 

contra pó 
 

Utilização de proteção 
respiratória adequada 

(F2) – Calor 1 2 
 

I 
 

QUÍMICO 

(Q1) – Poeira (Q1) – Inerente da demolição, 
preparação e aplicação de 

refratário. 
(Q2) e (Q3) – Inerentes dos 

processos produtivos da 
Braskem. 

(Q4) – Inerente da remoção e 
aplicação de Isolamento 

térmico. 

2 3 II 

(Q2) – Poeira 2 3 II 

(Q3) – Gases e 
vapores 

2 2 II 

(Q4) – Poeira 2 3 II 

04 

FÍSICO 

(F1) – Ruído 
(F1) e (F2) – Equipamentos dos 

processos produtivos da 
Braskem. 

(F1) – Equipamentos e 
ferramentas utilizados pela 

Risoterm. 

3 3 III 
Utilização de Proteção 

auricular 
 

Utilização de máscara 
contra pó 

 
Utilização de proteção 
respiratória adequada 

(F2) – Calor 2 2 II 

QUÍMICO (Q1) – Poeira 2 3 II 
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(Q2) – Poeira 
(Q1) – Inerente da demolição, 

preparação e aplicação de 
refratário. 

(Q2) e (Q3) – Inerentes dos 
processos produtivos da 

Braskem. 
(Q4) – Inerente da remoção e 

aplicação de Isolamento 
térmico. 

3 3 III 

(Q3) – Gases e 
vapores 

3 2 II 

(Q4) - Poeira 3 3 III 

04 

FÍSICO 

(F1) – Ruído 
(F1) e (F2) – Equipamentos dos 

processos produtivos da 
Braskem. 

(F1) – Equipamentos e 
ferramentas utilizados pela 

Risoterm. 

3 3 III 

Utilização de Proteção 
auricular 

 
Utilização de máscara 

contra pó 
 

Utilização de proteção 
respiratória adequada 

(F2) – Calor 2 2 II 

QUÍMICO 

(Q1) – Poeira (Q1) – Inerente da demolição, 
preparação e aplicação de 

refratário. 
(Q2) e (Q3) – Inerentes dos 

processos produtivos da 
Braskem. 

(Q4) – Inerente da remoção e 
aplicação de Isolamento 

térmico. 

3 3 III 

(Q2) – Poeira 3 3 III 

(Q3) – Gases e 
vapores 

3 2 II 

(Q4) – Poeira 3 3 III 

05 FÍSICO 

(F1) – Ruído 
(F1) e (F2) – Equipamentos dos 

processos produtivos da 
Braskem. 

(F1) – Equipamentos e 
ferramentas utilizados pela 

Risoterm. 

3 3 III 
Utilização de Proteção 

auricular 
Utilização de dupla 
proteção auricular 
quando em uso de 

marteletes. 

(F2) – Calor 4 2 III 
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QUÍMICO 

(Q1) – Poeira 
(Q1) – Inerente da demolição, 

preparação e aplicação de 
refratário. 

(Q2) e (Q3) – Inerentes dos 
processos produtivos da 

Braskem. 

3 3 III 
 

Utilização de máscara 
contra pó 

 
Utilização de proteção 
respiratória adequada 

 
Estabelecer sistema de 

revezamento de equipes 

(Q2) – Poeira 3 3 III 

(Q3) – Gases e 
vapores 

2 2 II 

06 

FÍSICO 

(F1) – Ruído 
(F1) e (F2) – Equipamentos dos 

processos produtivos da 
Braskem. 

(F1) – Equipamentos e 
ferramentas utilizados pela 

Risoterm. 

3 3 III 

Utilização de Proteção 
auricular 

 
Utilização de máscara 

contra pó 
 

Utilização de proteção 
respiratória adequada 

(F2) – Calor 2 2 II 

QUÍMICO 

(Q2) – Poeira (Q2) e (Q3) – Inerentes dos 
processos produtivos da 

Braskem. 
(Q4) – Inerente da remoção e 

aplicação de Isolamento 
térmico. 

3 3 III 

(Q3) – Gases e 
vapores 

2 3 II 

(Q4) – Poeira 3 3 III 

07 

FÍSICO 

(F1) – Ruído 
(F1) e (F2) – Equipamentos dos 

processos produtivos da 
Braskem. 

(F1) – Equipamentos e 
ferramentas utilizados pela 

Risoterm. 

3 3 III 
Utilização de Proteção 

auricular 
 

Utilização de máscara 
contra pó 

 
Utilização de proteção 
respiratória adequada 

(F2) – Calor 3 2 II 

QUÍMICO (Q1) - Poeira 3 3 III 
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(Q2) – Poeira 
(Q1) – Inerente da demolição, 

preparação e aplicação de 
refratário. 

(Q2) e (Q3) – Inerentes dos 
processos produtivos da 

Braskem. 
(Q4) – Inerente da remoção e 

aplicação de Isolamento 
térmico. 

3 3 III 

(Q3) – Gases e 
vapores 

2 3 II 

(Q4) – Poeira 3 3 III 
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21- EXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS: 
 

São avaliações médicas, feitas no empregado ou candidato a emprego, com o objetivo de avaliar sua condição 

geral de saúde e sua adequação ao cargo pretendido. Para cada exame clínico realizado será emitido o Atestado 

de Saúde Ocupacional (ASO), em duas vias.     

 

21.1 Exame Admissional  

      

Deverá ser realizado antes que o candidato ao emprego assuma suas atividades. Tem como principal objetivo 

avaliar se o mesmo está em boas condições de saúde física e mental e com capacidade para exercer os deveres 

que lhe serão outorgados.    

Faz parte do exame Admissional: 

 

• Anamnese ocupacional: profissão exercida anteriormente, tempo de trabalho na função, doenças 

relacionadas com a profissão, acidente de trabalho... 

• Anamnese clínica: queixas de doenças, antecedentes patológicos hereditários e pessoais.  

• Avaliação clínica 

• Solicitação de exames complementares que serão direcionados de acordo com os riscos 

evidenciados e com a função a ser exercida.    

• Emissão do Atestado de Saúde Ocupacional.     

 

21.2 Exame Periódico 

 

Serão realizados anualmente, visando monitorar a saúde dos trabalhadores e a prevenção de doenças 

ocupacionais e o controle das mesmas, caso existam. 

 

• Avaliação clínica 

• Exames laboratoriais solicitados de acordo com os riscos nos quais se expõe no seu ambiente de 

trabalho. 

• Emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (A S O).    

 

21.3 Exames de Retorno ao Trabalho     

  

Deverá ser realizado obrigatoriamente no primeiro dia de retorno ao trabalho, nos trabalhadores ausentes por 

período igual ou superior a trinta dias, por motivo de doença, acidente de trabalho de natureza ocupacional ou 

não, inclusive parto.    

No caso de férias, não é necessário fazer este exame. 

 

• Avaliação clínica 

• Exames laboratoriais  

• Emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (A S O). 

 

21.4 Exames de Mudança de Função   

 

Entende-se por mudança de função, toda e qualquer alteração de atividade posto de trabalho ou setor que 

implique na exposição do individuo a riscos diferentes daquele a que estava exposto antes da troca de função. 

O exame médico deverá ser realizado antes da mudança de função. Caso a nova atividade tenha riscos diferentes 

da função anterior, o colaborador deverá fazer os exames inerentes à nova função. 
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• Avaliação clínica.   

• Exames laboratoriais se necessário.   

• Emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (A S O)       

 

21.5 Exames Demissional      

 

Será obrigatoriamente realizado até a data da homologação, desde que o ultimo exame médico ocupacional 

tenha sido realizado há mais de 90 (noventa) dias para as empresas de grau de risco 3 e 4, segundo o Quadro l 

da NR-4. 

 

• Exame Clínico   

• Exames laboratoriais se necessário  

• Emissão do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO).     

 

22 – CONCEITO LEGAL DE ACIDENTE DE TRABALHO 
 

É um evento inesperado e não previsto que pode causar lesão ou morte, decorrente de atividade profissional ou 

não, ocorrido no ambiente de trabalho ou estando o trabalhador a serviço da empresa. 

 

CLASSIFICAÇÃO DOS ACIDENTES DO TRABALHO 

 

- Acidente de trajeto - É um evento inesperado e não previsto que pode causar lesão ou morte, ocorrido durante 

o trajeto da origem para a empresa ou da empresa para o destino do trabalhador. 

 

- Acidente sem lesão – É o acidente que não causa lesão pessoal. 

-Incidente – É o acidente impessoal desencadeador de um ou mais acidentes. 

 

- Ocorrência anormal – É o evento não desejado capaz de provocar perda de tempo, perda de grande monta, 

perda material e humana, além de agravos ao meio ambiente. 

 

- Doença profissional – Doença produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada 

atividade e constante da respectiva na relação elaborada pelo MTB e Previdência Social. 

 

- Doença do Trabalho – É adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é 

realizado e com ele se relacione diretamente. 

 

23 - AUXÍLIO – DOENÇA ACIDENTÁRIO 
 

Após o acidente de trabalho, ficando o trabalhador sem poder exercer sua atividade laborativa, nos primeiros 15 

dias de afastamento, compete a empresa pagar o salário integral devido ao empregado. Caso a incapacidade 

para o trabalho persista, a partir do 16° dia do afastamento da atividade, o empregado passa a receber o auxílio 

doença acidentário. 
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24 - EXAMES OBRIGATÓRIOS: 

 

CARGOS/FUNÇÕES PERIODICIDADE EXAMES 

Ajudante 
Coordenador de Obra 
Gerente Operacional 
Diretor 
Encarregado de Isolamento / Refratário 
Encarregado Funileiro 
Funileiro Traçador 
Funileiro Líder 
Funileiro Montador 
Isolador 
Isolador Líder 
Pedreiro Refratarista 
Pedreiro Líder 
Supervisor 
Técnico de Planejamento/ 
Auxiliar Técnico de Planejamento /  
Auxiliar Técnico 
Técnico de Segurança do Trabalho Junior 
Técnico de Segurança do Trabalho 
Estagiário de Segurança do Trabalho 

ADMISSIONAL 

ASO – Exame clínico, Hemograma com plaquetas, Reticulócitos,  
Glicemia, Creatinina, Sumário de urina, TGO/TGP, Gama GT,  
Audiometria Tonal e Vocal (Aérea e Óssea), Raio X de Tórax PA 
(OIT), Raio X das mãos AP/PE, USG Abdômen Superior, Consulta 
Oftalmológica (Acuidade Visual), Teste de Ishihara, Espirometria 
simples, Teste Ergométrico, Avaliação Psicossocial. 

APÓS 6 MESES DO ADMISSIONAL  Audiometria Tonal e Vocal (Aérea e Óssea). 

APÓS 5 ANOS DO ADMISSIONAL  Raio X das mãos AP/PE. 

PERIÓDICO 

ASO – Exame clínico, Hemograma com plaquetas, Reticulócitos,  
Glicemia, Creatinina, Sumário de urina, TGO/TGP, Gama GT,  
Audiometria Tonal e Vocal (Aérea e Óssea), USG Abdômen 
Superior, Teste Ergométrico, Avaliação Psicossocial. 

PERIÓDICO BIENAL 
Espirometria, Raio X de Tórax PA (OIT), Consulta Oftalmológica 
(Acuidade Visual), Teste de Ishihara. 

DEMISSIONAL 

ASO – Exame clínico, Hemograma com plaquetas, Reticulócitos,  
Glicemia, Creatinina, Sumário de urina, TGO/TGP, Gama GT,  
Audiometria Tonal e Vocal (Aérea e Óssea), USG Abdômen 
Superior, Teste Ergométrico, Avaliação Psicossocial. 

RETORNO AO TRABALHO 

ASO – Exame clínico, Hemograma com plaquetas, Reticulócitos,  
Glicemia, Creatinina, Sumário de urina, TGO/TGP, Gama GT,  
Audiometria Tonal e Vocal (Aérea e Óssea), USG Abdômen 
Superior, Teste Ergométrico, Avaliação Psicossocial e outros 
exames a critério médico. 
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25 – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 
 
Em caso de acidente com algum colaborador da empresa, o mesmo deverá ser encaminhado ao Hospital Geral 
Emergência (HGE), situado no Trapiche da Barra – Maceió, para os primeiros atendimentos em seguida o 
colaborador deverá procurar o HOSPITAL HAPVIDA SAÚDE, situado na Rua José Silva Camerindo, 815, Pinheiro, 
Maceió/AL Fone: (82) 3215-2550 / 2550-2551 
 
26 – CRONOGRAMA DE PALESTRAS EM 2019 
                     

ASSUNTOS DATAS 

Saúde do Homem JUNHO 

Tabagismo e Alcoolismo AGOSTO 

Noções de Ergonomia OUTUBRO 

Perda auditiva induzida por ruído (PAIR) NOVEMBRO 

 

27 – TELEFONES ÚTEIS 
 

• SAMU: 192 

• BOMBEIROS: 193 

• HEMOAL: 3315-2105 

 

28 – DOCUMENTAÇÃO:  
 

Este documento (PCMSO) é de caráter obrigatório e aplicado a todos os funcionários da RISOTERM ISOLANTES 

TÉRMICOS LTDA. 

Prontuário médico individual  

 

Cada trabalhador da RISOTERM terá um prontuário médico individual, incluindo avaliação clínica e os exames 

complementares. Esse prontuário deverá ser arquivado na empresa e   mantido o sigilo do mesmo pelo menos 

durante 20 anos, após o desligamento do colaborador da empresa.  

 

Doenças Profissionais/ Acidente de trabalho  

 

Sendo constatada a ocorrência ou agravamento de doenças profissionais, através de exames médicos ou sendo 

verificadas alterações que revelem qualquer tipo de disfunção de órgão ou sistema biológico, através dos 

exames solicitados neste PCMSO, as seguintes medidas devem ser adotadas: 

 

Afastamento do colaborador da exposição ao risco, ou do trabalho. 

Emissão da C A T      

 

Encaminhamento do funcionário à Previdência Social, para estabelecimento do Nexo Causal, avaliação da 

incapacidade e definição da conduta previdenciária em relação ao trabalho. 

 

Relatório Anual: Deverá ser feito um relatório anual, discriminando o número, o tipo e as alterações encontradas 

nos exames laboratoriais da RISOTERM.  
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30 – OBSERVAÇÃO 
 

Este programa poderá ser alterado a qualquer momento sempre que forem detectadas mudanças em riscos 

ocupacionais ou novas descobertas da Medicina em relação aos mesmos. 

 

Telefone: (82) 3326-6740 | 3326-6449 | 9 9948-1820 

 

MÉDICO (A) CRM NIT 

DR. MARCOS ANACLETO COUTINHO 1697 / AL 11031775395 

DR. MARCEL DE OLIVEIRA LOPES 1775 / AL 17001577292 

DR. JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO 1492 / AL 17001553393 

DR. ARIVALDO SILVEIRA COSTA 1420 / AL 17001570670 

DRA. ANALIA LOBO RIBEIRO CAVALCANTE 2322 / AL 17038998623 

DR. LUIZ FERNANDO VIEIRA MOTA 1945 / AL 10819934086 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ ________________________________________________ 
José Francisco de Araújo 

Médico do Trabalho 

Médico Elaborador do PCMSO 

(CRM 1492 AL) 

RISOTERM ISOLANTES TÉRMICOS LTDA. 

Representante Legal da Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maceió, Janeiro de 2020 
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CONCEITO DE ESPAÇO CONFINADO – NR 33 

Espaço confinado é qualquer área não projetada para ocupação contínua, a qual tem meios limitados de entrada 

e saída e a ventilação é insuficiente para remover contaminantes perigosos e/ou deficiência/enriquecimento de 

oxigênio que possam existir ou se desenvolverem. 

TRABALHO EM ALTURA – NR 35 

Considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde 
haja risco de queda. 
 
Considera-se trabalhador autorizado para trabalho em altura aquele capacitado, cujo estado de saúde foi 
avaliado, tendo sido considerado apto para executar essa atividade e que possua anuência formal da empresa. 
 
Determinadas patologias contraindicam trabalho em altura: 

- Doenças Cardíacas 
- Hipertensão Arterial 
- Epilepsia 
- Labirintite Crônica 
- Diabetes 
- Doença da Coluna Vertebral 
- Doenças Psiquiátricas (uso de tranquilizantes ou antidepressivos) 
- Deficiências Visuais ou Auditivas 
- Qualquer doença que possibilite a perda da consciência repentina 
- Acrofobia (Medo de altura). 
 

RUÍDO 

 

O ruído é um som indesejável que provoca danos no ouvido interno levando a exaustação física e alterações 

metabólicas. 

 

A Perda Auditiva Induzida pelo Ruído (PAIR) é uma perda auditiva neurossensorial, geralmente bilateral, 

proveniente da exposição ocupacional prolongada a níveis altos de pressão sonora. 

 

A extensão e a gravidade do dano provocado pelo ruído têm relação direta com a intensidade da pressão sonora, 

a duração do tempo, a frequência e a maior ou menor suscetibilidade do individuo. 

 

É considerado ruído prejudicial à saúde quando a exposição ocupacional é igual ou superior a 80 dB para jornada 

de 8 horas. 

 

Ruídos súbitos e de grande intensidade causam trauma acústico, com perda da audição temporária podendo 

provocar a ruptura do tímpano e pode ser considerado acidente de trabalho. 

 

A Perda Auditiva Induzida pelo Ruído nos estágios mais avançados causa deficiência na comunicação verbal e 

consequentemente da sociabilidade. Não existe tratamento. 

 

O ruído em excesso também pode acarretar: fadiga, irritabilidade, insônia, dificuldade de concentração. É de 

grande importância a avaliação audiométrica para detectarmos precocemente essas perdas auditivas e orientar 

o colaborador da importância do uso de protetores auricular. O empregador deve ser comprometido com o 

saneamento do ambiente de trabalho implantando ações para atenuar o ruído.
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ANEXO I – INFORMAÇÕES DO MÉDICO COORDENADOR 
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