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 Perda Auditiva Induzida: Ruídos e Substâncias Ototóxicas 

TERMOLOGIA 
O Ministério da Previdência Social no 
decreto 3048/99 trata as ocorrências de 
perda auditiva como P.A.O ou Perda Auditiva 
Ocupacional, termo mais adequado e 
sinônimo para perda auditiva induzida por 
níveis de pressão sonora elevados que seria 
a forma mais adequada quando o agente 
etiológico for o ruído. A expressão anterior 
“perda auditiva induzida por níveis de 
pressão sonora elevado”, deveria ainda ser 
acrescida da palavra Laboral ou Ocupacional 
quando houver nexo com o trabalho.  

Independentemente da expressão utilizada, 
a perda auditiva é um dano serio, pois, pode 
ser agente de diversos  transtornos 
profissionais e/ou pessoais. Dentre as 
substâncias comprovadamente ototóxicas 
estão dissulfeto de carbono, tolueno, xileno, 
estireno, álcool etílico, substancias 
comumente encontradas nas tintas e 
solventes industriais. 

 

MEDIDAS DE CONTROLE 
É de suma importância que todas as ações 
possíveis sejam adotadas com objetivo de 
eliminar ou minimizar a exposição, inserindo 
dentro do processo medidas de controle 
como: enclausuramento de equipamentos, 
substituição de maquinário, redução da 
jornada de trabalho, instalação de cabines 
aclimatizadas, manutenção periódica em 
equipamentos, substituição de produtos 
químicos ototóxicos por outros cujos 
estudos não comprovam a associação com o 
dano, são medidas que poderão manter o 
ambiente de trabalho salubre.  

Neste caso além das medidas estabelecidas 
para controle de ruído, deve-se estabelecer 
medidas administrativas e individuais para 
evitar-se a exposição respiratória e cutânea 
às substancias perigosas. A exposição 
combinada de dois agentes insalubre como 
químico e físico deve ser identificada, 
avaliada e controlada  dentro das  empresas. 

 

INTRODUÇÃO 
A deficiência auditiva pode ser 
conseqüência de exposições a ruídos e/ou 
agentes ototóxicos. Todavia a sensação 
sonora a que nos expomos diariamente 
pode ser agradável ou extremamente 
desagradável devido à intensidade do 
“barulho” acima de limites que as tornam 
prejudicial à saúde.  

A exposição prolongada ao “barulho” ou 
tecnicamente falando ao Ruído, é 
popularmente denominada Pair ou Pairo 
que é a abreviação do termo Perda Auditiva 
Induzida pelo Ruído. Contudo a expressão 
pode não ser a mais correta, isto porque o 
agente causal não necessariamente pode 
ser o ruído. Causa comum pode ser a 
exposição a substancias comprovadamente 
ototóxicas, decorrentes de acidentes típicos 
ou ainda pode ser do tipo sensório neurais, 
condutivas ou mistas.  


