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Prezado(a) aluno(a),
Antes de iniciar, gostaríamos de deixar uma mensagem sobre o que é o conheci‑
mento. Segundo o filósofo francês Pierre Lévy,
O conhecimento, nos dias de hoje, é um saber móvel cuja evolução se dá quando

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

os indivíduos aprendem, transmitem e produzem conhecimentos de maneira coo‑
perativa. Dessa forma, quando a informação é repassada, transmitida de uma pes‑
soa para outra, não está sendo perdida; e quando essa informação é utilizada, ela
não é destruída.

As empresas buscam talentos que agreguem valor à organização e exigem de
seus funcionários qualidade, inovação, flexibilidade e agilidade. A importância do
homem é medida, hoje, por seu conhecimento e por sua aplicação prática dentro
da organização. O conhecimento é adquirido com o tempo, por meio de prática,
estudo sistemático, disciplina e dedicação, sendo uma fonte constante de aprendi‑
zado e renovação pessoal. O incentivo à gestão do conhecimento nas empresas é
um fator diferencial. É de suma importância inserir programas de capacitação pro‑
fissional no planejamento estratégico, proporcionando às pessoas oportunidades
efetivas de desenvolvimento individual e corporativo.
Nesse contexto, cumprindo sua missão de disseminar conhecimentos, o SESI‑SP
se coloca como agente empreendedor e apresenta aqui o Programa de Educação
Continuada, desenvolvido e pautado na evolução contínua dos profissionais e na
visão sistêmica das organizações.
Para enriquecer seu aprendizado, você contará com profissionais com experiên‑
cia em diversos segmentos, disponíveis para ajudá‑lo a esclarecer suas dúvidas. A
formação oferecida pelo SESI‑SP, completa e de qualidade, conta com recursos im‑
portantes para apoiar sua educação e seu desenvolvimento profissional, tornando
seu aprendizado eficiente e construtivo.
O SESI‑SP é assim: sempre presente no seu desenvolvimento profissional e atuan‑
do em prol da qualidade de vida do trabalhador da indústria.
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PARTE I

Parte I

INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO
Segundo a Carta de princípios da Organização Mundial da Saúde (OMS), divulgada
em 7 de abril de 1948, a saúde não é a ausência de enfermidade, mas o completo
estado de bem‑estar físico (corpo), mental (cabeça) e social (sociedade) (Figura 1).
Esse conceito implica no reconhecimento do direito à saúde e da obrigação do Esta‑
do em promovê-la e protegê-la, conforme diz Scliar (2007), e tem relação direta com
a qualidade de vida e a saúde do trabalhador.
CABEÇA

CORPO

SOCIEDADE

Figura 1. Saúde: cabeça – corpo – sociedade.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) define que a saúde é o resul‑
tado de um processo de produção social e sofre influência das condições de vida e
da oferta adequada de bens e serviços (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SA‑
NITÁRIA, 2009, p. 4).
A saúde auditiva e a saúde respiratória são partes da saúde física, mas, quando
comprometidas, influenciam também outras dimensões significativas na qualida‑
de de vida individual, como relações sociais e familiares, estado emocional (po‑
dendo causar diminuição da autoestima, isolamento e depressão) e nível de
independência e segurança em relação ao meio ambiente. Portanto, é essencial
desenvolver ações voltadas à conservação da saúde auditiva e respiratória dos
indivíduos da sociedade como um todo, bem como dos trabalhadores em seus
respectivos ambientes de trabalho.
Tendo em vista a importância da saúde auditiva e respiratória, o governo brasi‑
leiro estabelece Normas Regulamentadoras (NR) sobre a proteção do trabalhador a
serem seguidas pelas organizações que empregam funcionários regidos pela Conso‑
lidação das Leis do Trabalho (CLT).

LEGISLAÇÃO: NORMAS REGULAMENTADORAS
As Normas Regulamentadoras relativas a segurança e medicina do trabalho estão
dispostas na Portaria 3.214/78, que regulamenta a Lei 6.514/77, que altera o Capítulo
V, Título II, da CLT.
Segundo o item 1.7 da NR 01 – Disposições Gerais, cabe ao empregador cumprir
e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e medicina
do trabalho. Já segundo o item 1.8, cabe ao empregado usar o Equipamento de Pro‑
teção Individual (EPI) fornecido pelo empregador.
10

A NR 06 – Equipamento de Proteção Individual (EPI) considera EPI:

Podemos entender também que os EPIs são maneiras, entre muitas, de garantir
o bem‑estar físico do trabalhador diante da exposição aos riscos ocupacionais.
A NR 09 – Programa de Proteção de Riscos Ambientais (PPRA) estabelece que,
quando comprovada pelo empregador ou instituição a inviabilidade técnica da ado‑
ção de medidas de proteção coletiva,1 ou quando estas não forem suficientes ou
estiverem em fase de estudo, planejamento ou implantação, ou ainda em caráter
complementar ou emergencial, deverão ser adotadas outras medidas, obedecendo
à seguinte hierarquia:
•

medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho;2

•

utilização de Equipamento de Proteção Individual.
A Figura 2 nos apresenta as medidas de proteção existentes, sendo elas:

•

Medida de proteção coletiva, por exemplo, proteção das partes móveis das máquinas.

•

Proteção na trajetória, por exemplo, isolamento acústico.

•

Medidas de proteção individual, por exemplo, o uso de EPI.

1a proteção
coletiva

2a proteção
na trajetória

Parte I

nado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.

LEGISLAÇÃO: NORMAS REGULAMENTADORAS

Todo dispositivo ou produto de uso individual, utilizado pelo trabalhador, desti‑

3a proteção
individual

Figura 2. Medidas de intervenção.

1 Medidas de proteção coletiva – conhecidas também como Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC)
– são dispositivos utilizados no ambiente de trabalho com o objetivo de proteger os trabalhadores dos
riscos inerentes aos processos, como: guarda‑corpo, ventilação local exaustora, enclausuramento acústi‑
co de fontes de ruído, proteção das partes móveis e fixas das máquinas, entre outros.
2 Medidas de caráter administrativo ou de organização do trabalho são consideradas alterações do
processo produtivo, pausas ou rodízios dos trabalhadores, redução da jornada de trabalho, mudanças de
layout, entre outros.
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Quando a utilização de EPI for indicada, a empresa deverá considerar as Normas

Parte I

LEGISLAÇÃO: NORMAS REGULAMENTADORAS

Legais e Administrativas em cumprimento ao item 9.3.5.5 da NR 09 – PPRA:
•

Seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco a que o trabalhador está ex‑
posto e à atividade exercida, considerando‑se a eficiência necessária para o
controle da exposição ao risco e o conforto oferecido segundo avaliação do
trabalhador usuário.

•

Programa de treinamento dos trabalhadores quanto à utilização correta e às li‑
mitações de proteção do EPI.

•

Estabelecimento de normas ou procedimentos para promover o fornecimento, o
uso, a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI,
visando garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas.

•

Caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva
identificação dos EPIs utilizados para os riscos.
O Quadro 1 apresenta de forma resumida as características básicas para imple‑

mentação e adoção dos EPIs.
Quadro 1. Informações complementares.

Indicações de uso do EPI:
• Quando a adoção de medidas de proteção coletiva for inviável.
• Quando as medidas de proteção coletiva não forem suficientes.
• Quando as medidas de proteção coletiva estiverem em fase de estudo, planeja‑
mento ou implementação, ou ainda em caráter complementar ou emergencial.
Nota: É válido ressaltar que o EPI não elimina, mas reduz (minimiza) amplamente o
risco de uma lesão.
Por que usar o EPI?
• É obrigatório por lei.
• Para cumprir as regras da empresa.
• Porque sua família o espera saudável no fim de sua jornada.
• O trabalhador acidentado ou com uma incapacidade temporária acaba muitas ve‑
zes sobrecarregando sua família.
• O trabalhador acidentado e incapacitado, mesmo que temporariamente, recebe
pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) um auxílio‑doença equivalente
a 91% do salário de benefício e um auxílio‑acidente correspondente a 50% do salá‑
rio de benefício.
• O gasto com tratamentos médicos é alto.
• O trabalhador acidentado muitas vezes se isola da família e dos amigos, iniciando
um processo de depressão.
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RESPONSABILIDADES

O que cabe ao empregador
Segundo o item 6.6.1, é responsabilidade do empregador:
•

adquirir o equipamento de proteção adequado ao risco de cada atividade;

•

exigir seu uso;

•

fornecer ao trabalhador somente o equipamento aprovado pelo órgão nacional
competente em matéria de segurança e saúde no trabalho;

•

orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, a guarda e a conservação
do equipamento;

•

substituir o equipamento imediatamente quando danificado ou extraviado;

•

responsabilizar‑se pela higienização e manutenção periódica do equipamento;

•

comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada;

•

registrar seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas

Parte I

itens 6.6.1 e 6.7.1 e os artigos 157 (alíneas 1 e 2) e 158 (alíneas 1 e 2) da CLT.

LEGISLAÇÃO: NORMAS REGULAMENTADORAS

Quanto às responsabilidades de empregador e empregado, a NR 06 – EPI dispõe os

ou sistema eletrônico.
O que cabe ao empregado
Segundo o item 6.7.1, é responsabilidade do empregado:
•

usar o equipamento apenas para a finalidade a que se destina;

•

responsabilizar‑se pela guarda e conservação;

•

comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o equipamento impró‑
prio para uso;

•

cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado.

Artigo 462 da CLT, parágrafo 1º: em caso de dano (estrago) ou extravio proposital dos
EPIs, reserva‑se à empresa o direito de descontar em folha de pagamento o valor equi‑
valente ao dano causado.
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PARTE II

O sistema auditivo é responsável pela audição e pelo equilíbrio. A audição permite:
•

desenvolver a fala, linguagem e aprendizagem;

•

localizar sons (por exemplo, ao atravessar uma rua, saber se a buzina de um veí‑
culo veio do lado esquerdo ou direito);

•

Parte II

SAÚDE AUDITIVA

SAÚDE AUDITIVA

identificar sons (por exemplo, reconhecer pela voz uma pessoa que não se vê)
e sinais de alerta (por exemplo, identificar um alarme de incêndio no ambiente
de trabalho);

•

contribuir para a sensação de bem‑estar, elevando a autoestima e o prazer nas
relações humanas.
No ambiente de trabalho, é comum encontrarmos al‑
guns riscos físicos, como ruídos e vibrações, e químicos, que
em determinadas condições e processos produtivos podem
desencadear uma perda de audição irreversível. Em função
disso, destacamos a importância do desenvolvimento de
ações voltadas para identificação, avaliação e controle des‑

ses tipos de riscos, visando à prevenção de problemas auditivos nos trabalhadores.

SISTEMA AUDITIVO HUMANO
O sistema auditivo humano é o mais sofisticado sensor do som. Ele pode ser dividi‑
do em sistema auditivo periférico, compreendendo as orelhas externa, média e in‑
terna, e sistema auditivo central, compreendendo o nervo auditivo e as demais es‑
truturas cerebrais envolvidas no processamento da audição.

1

2

3

4

Figura 3. Sistema auditivo.
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A Figura 3 representa o sistema auditivo periférico, apontado pelas setas 1 (orelha
pela seta 4 (nervo auditivo). O Quadro 2 descreve cada parte do sistema auditivo.
Quadro 2. Sistema auditivo periférico.

SISTEMA AUDITIVO PERIFÉRICO

1. Orelha
externa

2. Orelha
média

Estruturas

Função

Observações

Pavilhão
auricular.

Localiza e direciona
as ondas sonoras para
o interior do canal ou
conduto auditivo, além
de amplificar o som.

Conduto ou
canal auditivo.

Mantém o equilíbrio
da umidade e da
temperatura do tímpano
e o protege com a
produção da cera pelas
glândulas ceruminosas
da pele.

Tímpano.

Vibra na presença
das ondas sonoras e
transmite o som para a
orelha média.

Cadeia
ossicular
(martelo,
bigorna e
estribo).

Vibra com a vibração
do tímpano.

O estribo está em
contato com a janela
oval da cóclea e
transmite a vibração
para o líquido da
orelha interna.

Tuba auditiva.

Equalizador das
pressões de ar entre as
orelhas média e externa.

Também serve para
escoar o catarro da
orelha média para a
parte posterior do nariz
(nasofaringe).

Parte II

Divisão

SISTEMA AUDITIVO HUMANO

externa), 2 (orelha média) e 3 (orelha interna), e o sistema auditivo central, apontado

Caso um objeto
estranho entre na
orelha, ele ficará preso
na cera. Por isso,
não devemos usar
hastes flexíveis para
removê‑la. Em caso
de acúmulo de cera,
procure um médico.
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Cóclea.

É a parte da orelha
interna responsável
pela audição.
A cóclea é um canal
em formato de caracol,
preenchido por um
líquido e conectado à
orelha média pela
janela oval.

Vestíbulo
e canais
semicirculares.

Responsável pelo
equilíbrio.

Parte II

PERDAS AUDITIVAS

3. Orelha
interna

Quando a vibração
da janela oval é
transmitida à cóclea,
o líquido em seu
interior faz com que
pequenas células
especiais (células
ciliadas) produzam
sinais elétricos.
Estes sinais são
transmitidos ao cérebro
pelo nervo auditivo,
onde são processados
e interpretados
como som.

SISTEMA AUDITIVO CENTRAL
4. Nervo
auditivo

Nervo auditivo
e demais
estruturas
do cérebro.

Responsáveis por
interpretar aquilo
que ouvimos.

PERDAS AUDITIVAS
A perda auditiva corresponde à diminuição da audição. Dependendo do grau e do
tipo, pode compreender desde a redução da capacidade de perceber os sons até a
alteração na capacidade de compreendê‑los.
As perdas auditivas são classificadas em condutivas, neurossensoriais e mistas.
O Quadro 3 mostra a estrutura da orelha afetada de acordo com a perda, além
de algumas causas da perda auditiva.
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LOCALIZAÇÃO
DA LESÃO

ETIOLOGIA

Condutiva

Orelha externa
e/ou média.

•
•
•
•
•
•

Rolha de cera.
Muco na orelha média.
Infecções na orelha média.
Calcificações na orelha média.
Disfunção da tuba auditiva.
Perfuração da membrana timpânica.

Neurossensorial

Orelha interna e/
ou sistema auditivo
central.

• Exposição a ruídos intensos.
• Disposição genética.
• Infecções virais que afetam a orelha
interna.
• Medicamentos ototóxicos.
• Traumas.
• Idade.

Mista

Orelha externa
e/ou média e
orelha interna e/
ou sistema auditivo
central.

• Alterações condutivas associadas a
alterações neurossensoriais.

Parte II

TIPO

SOM E RUÍDO

Quadro 3. Perdas auditivas, localização da lesão e etiologia.

As perdas auditivas condutivas geralmente são tratáveis, enquanto as perdas
auditivas neurossensoriais são irreversíveis. Já as perdas auditivas mistas podem ter
tratamento do componente condutivo, dependendo de sua etiologia.
O ruído, muito comum nos ambientes de trabalho, pode ocasionar a perda audi‑
tiva do tipo neurossensorial.

SOM E RUÍDO
O som é uma forma de energia que se propaga através dos meios naturais sólido
(parede), líquido (água) e gasoso (ar). É uma força física que pode ser medida, e a
unidade usada para quantificar o som é o decibel (dB).
A diferença entre som e ruído é que o primeiro é definido como ondas sonoras
interpretadas como harmoniosas e agradáveis, enquanto o segundo são ondas so‑
noras interpretadas como desarmônicas e desagradáveis.
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Dependendo da interpretação individual, certo estilo musical pode ser conside‑

Parte II

RISCOS PARA A AUDIÇÃO ENCONTRADOS NO AMBIENTE DE TRABALHO

rado som ou ruído. Independentemente da classificação, porém, sempre que for in‑
tenso e prolongado, o barulho pode prejudicar a saúde.

RISCOS PARA A AUDIÇÃO ENCONTRADOS NO AMBIENTE DE TRABALHO
Alguns riscos encontrados no ambiente de trabalho, dependendo das circunstân‑
cias, podem ocasionar a perda auditiva irreversível. São eles:
•

ruído;

•

vibração;

•

agentes químicos (ototóxicos).
Destacamos, entre eles, o ruído, por ser o risco mais frequente no processo pro‑

dutivo das indústrias. Ele pode ocasionar uma perda de audição que se desenvolve
gradualmente, a depender da intensidade e do tempo de exposição sem proteção
em um ambiente ruidoso (Figura 4).

Intensidade
do ruído

Tempo de
exposição da
jornada de trabalho

Tempo de
exposição ao ruído
ao longo dos anos

Perda auditiva
gradual

Figura 4. Desencadeamento e agravamento da perda auditiva.
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Ruído + horas por dia = exposição diária.

lerância (LT) para o tempo de exposição a ruído contínuo ou intermitente de acordo
com sua intensidade durante a jornada de trabalho.
Entende‑se por ruído contínuo ou intermitente, para os fins de aplicação de LT,
todo ruído que não seja de impacto – aquele que apresenta picos de energia acústi‑
ca de duração inferior a 1 segundo, a intervalos superiores a 1 segundo.
Tabela 1. Limites de tolerância para ruído contínuo e intermitente.

NÍVEL DE RUÍDO EM DB (A)

MÁXIMA EXPOSIÇÃO DIÁRIA
PERMISSÍVEL

85

8 horas

86

7 horas

87

6 horas

88

5 horas

89

4 horas e 30 minutos

90

4 horas

91

3 horas e 30 minutos

92

3 horas

93

2 horas e 45 minutos

94

2 horas e 15 minutos

95

2 horas

96

1 hora e 45 minutos

98

1 hora e 15 minutos

100

1 hora

102

45 minutos

104

35 minutos

105

30 minutos

106

25 minutos

108

20 minutos

110

15 minutos

112

10 minutos

114

8 minutos

115

7 minutos

Parte II

O Anexo 1 (Tabela 1) da NR 15 – Atividades e Operações mostra os limites de to‑

RISCOS PARA A AUDIÇÃO ENCONTRADOS NO AMBIENTE DE TRABALHO

Exposição diária + tempo (dias, meses, anos) = perda auditiva irreversível.

Fonte: Adaptada da NR 15, Anexo 1 do MTE.
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Apesar de a tabela iniciar com a intensidade de 85dB (A), a NR 09 – PPRA reco‑
trabalhador em um Programa de Conservação Auditiva (PCA).
Não são somente os ruídos do ambiente de trabalho que podem ser prejudiciais
à saúde do trabalhador. Há também a exposição aos ruídos do cotidiano, conforme
ilustra a Figura 5.
140

Decolagem de avião

Martelo pneumático
Música com fones de ouvido

125

120
110

115

90
80

85
75
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EFEITOS EXTRA‑AUDITIVOS DO RUÍDO

menda que, a partir de 80dB (A), iniciem‑se ações preventivas, como a inserção do

Trânsito rodoviário intenso

60

Limiar da dor

55
45

Conversa normal
25

20
10

Banda de rock
Escritório
Sala de estar
Biblioteca
Quarto de dormir
Brisa na floresta

0

Limiar da audição (dB)

Figura 5. Ambientes e seus níveis de pressão sonora.

A figura mostra, para cada situação auditiva, a intensidade sonora de exposição corres‑
pondente. Sentimos conforto acústico até a intensidade de 65dB.

EFEITOS EXTRA‑AUDITIVOS DO RUÍDO
Os efeitos do ruído não ficam restritos à perda de audição, podendo ocasionar ou‑
tros efeitos à saúde do trabalhador, como:
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•

aceleração da pulsação;

•

estreitamento dos vasos sanguíneos;

•

dilatação das pupilas;

•

aumento de produção de hormônios da tireoide;

•

contração do abdome e estômago;

interferência no estado emocional;

•

nervosismo;

•

irritabilidade;

•

aumento da pressão sanguínea;

•

redução da produtividade;

•

fadiga;

•

impotência sexual.

COMO AVALIAR A AUDIÇÃO

reação muscular;

•

Parte II

•

COMO AVALIAR A AUDIÇÃO
A Figura 6 mostra um audiograma em que estão marcados os resultados de um exa‑
me audiométrico, com exemplos de diferentes tipos de sons familiares de acordo
com frequência (grave e agudo) e intensidade (baixo e alto). Ela mostra também em
quais frequências e intensidades concentram‑se os sons da fala.

AUDIOGRAMA DE SONS FAMILIARES

8000

0
10
20
30
40
50

bp
R
λ
mn
r
e
gk
η l iuo ε
c a

Z
dt

60
70
80
90
100
110
120

vf

Z
s

Adaptação por Katya Guglielmi Marcondes Freire do “Hearing in Children” por
Northern & Downs: Williams & Wilkins 1996; e de “Percepção da Fala: Análise
Acústica do Português Brasileiro” por Russo & Behlau – Ed. Lovise 1993.

NÍVEL DE AUDIÇÃO EM DECIBEIS (dB)
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Figura 6. Audiograma de sons familiares.
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O exame de audiometria avalia a audição para cada uma dessas frequências,
divíduo é capaz de ouvir.
Considera‑se normal a audição até 25dB em cada frequência. O exame (Figura 7)
mostra uma audição normal, pois todas as marcações se encontram na faixa cinza
– entre 0dB(A) e 25dB(A). Qualquer marcação na área branca – de 30dB(A) a
120dB(A) – indica rebaixamento auditivo.
No exame de audiometria, os símbolos em vermelho se referem ao ouvido di‑
reito e os símbolos em azul, ao ouvido esquerdo. Essa simbologia é padronizada.
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COMO AVALIAR A AUDIÇÃO

com o objetivo de saber, em cada uma delas, qual é a mínima intensidade que o in‑
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Figura 7. Audiometria normal.
Fonte: Manual da Indústria Gráfica, SESI‑SP.

A perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevada (exposição ao
ruído) tem uma configuração característica. Inicialmente, a perda de audição se
concentra nas frequências de 3,4KHz e 6KHz, mas fica normal em 8KHz, formando
um entalhe no desenho semelhante a uma gota (Figura 8).
Audiograma
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Figura 8. Traçado característico da perda auditiva
induzida por níveis de pressão sonora elevados.
Fonte: Manual da Indústria Gráfica, SESI‑SP.
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Os protetores auditivos podem ser:
•

protetores auriculares tipo concha: o arco pressiona os abafadores nos ouvidos
(Figura 9);

•

protetores auriculares de inserção reutilizáveis do tipo plug (silicone ou borra‑
cha): para utilizá‑los, é preciso puxar a orelha em diagonal para trás e introduzi‑
-los no canal auditivo (Figura 10);

•

protetores auriculares de inserção descartáveis do tipo plug de expansão: para
utilizá‑los, é preciso moldá‑los e introduzi‑los no canal auditivo, segurando com
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a ponta do dedo até terminarem de expandir (Figura 11).

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – AUDITIVO

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – AUDITIVO

Figura 9. Protetor

Figura 10. Tipo de inserção

Figura 11. Tipo de inserção

auricular tipo concha.

reutilizável do tipo plug.

descartável do tipo
plug de expansão.

UTILIZAÇÃO, GUARDA E CONSERVAÇÃO DO EPI AUDITIVO
PROTETOR AURICULAR TIPO PLUG

Uso, guarda e conservação
•

Colocar uma das mãos sobre a cabeça, afastar o cabelo, puxar a orelha na diago‑
nal e para trás, segurá‑la nessa posição e, em seguida, com a outra mão (limpa),
inserir o protetor.

•

No caso do plug de espuma, antes de inseri‑lo no conduto auditivo, com a mão
limpa, girar o plug entre os dedos, apertando‑o até que fique fino, inserir e se‑
gurar sua base por alguns segundos até que ele se expanda, moldando‑se ao
conduto auditivo.

•

Lavar os protetores em água corrente e sabão neutro.

•

Guardar em local limpo, de preferência dentro da embalagem.
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UTILIZAÇÃO, GUARDA E CONSERVAÇÃO DO EPI AUDITIVO
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Figura 12. Protetor auricular tipo plug.
PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA

Uso, guarda e conservação
•

Abrir o protetor auditivo tipo concha, afastar o cabelo, colocar a alça (1) sobre a
cabeça e a orelha dentro da concha (2).

•

A haste do protetor deve ficar encostada no topo da cabeça.

•

Limpar a haste e as almofadas com pano umedecido e sabão neutro e substituir
as almofadas (3) ou a espuma interna da concha de acordo com a necessidade ou
conforme orientação do fabricante.

•

Guardar o EPI em local limpo.

Figura 13. Protetor auricular tipo concha.
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SAÚDE RESPIRATÓRIA

SAÚDE RESPIRATÓRIA
Respirar é essencial para nossos processos vitais, embora
existam pessoas que conseguem ficar até 6 minutos sem
respirar (em apneia), como os praticantes de mergulho sem
equipamento. A respiração é importante para garantir as
trocas gasosas com o meio ambiente (hematose pulmonar)
e regular a temperatura corpórea.
O ar que respiramos é composto de 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de
outros gases e gases nobres, conforme mostra a Figura 14.

Nitrogênio
Oxigênio
Outros gases e gases nobres

Figura 14. Composição do ar atmosférico.

SISTEMA RESPIRATÓRIO
O sistema respiratório é composto pela via respiratória superior (nariz, faringe, la‑
ringe) e pela via respiratória inferior (traqueia, brônquios e pulmões) (Figura 15). A
principal função desse sistema é realizar as trocas gasosas, eliminando o dióxido de
carbono (gás carbônico) e absorvendo o oxigênio.

fossas nasais
cavidade bucal

faringe

laringe

traqueia

brônquios
pulmão
direito

pulmão
esquerdo

diafragma
Figura 15. Órgãos do sistema respiratório.
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O Quadro 4 apresenta o funcionamento de cada parte do sistema respiratório.

ÓRGÃO

ESPECIFICAÇÃO

1

Nariz.

O ar entra no trato respiratório através da narina, sendo
encaminhado para as fossas nasais.

2

Fossas
nasais.

São duas cavidades paralelas que começam nas narinas e termi‑
nam na faringe. Têm as funções de filtrar, umedecer e aquecer o ar.
No teto das fossas nasais existem células sensoriais responsáveis
pelo olfato.

Faringe.

É um canal comum ao aparelho digestório e ao aparelho
respiratório. Comunica‑se com a boca e as fossas nasais.
O ar inspirado pelas narinas ou pela boca passa pela faringe antes
de atingir a laringe.

4

Laringe.

É um tubo cartilaginoso que conecta a faringe com a traqueia.
Na entrada da laringe existe uma válvula chamada epiglote,
que impede que o alimento ingerido penetre nas vias
respiratórias, desviando os alimentos para o esôfago, que faz
parte do sistema digestório.
Encontram‑se ainda na laringe as cordas vocais, que produzem o
som da voz.

5

Traqueia.

É um tubo cartilaginoso formado por um epitélio mucociliar, que
facilita que os micro-organismos do ar inalado sejam expelidos.

6

Brônquios.

A parte inferior da traqueia bifurca‑se, originando os brônquios,
que penetram nos pulmões (Figura 16).

7

Pulmões.

Órgãos esponjosos de aproximadamente 25cm de comprimento,
envolvidos por uma membrana serosa de dupla camada chamada
pleura, que protege cada pulmão.
Nos pulmões, os brônquios se ramificam em tubos cada vez mais fi‑
nos dando origem aos bronquíolos, que formam a árvore brônquica.
Cada bronquíolo continua a se ramificar, dando origem a
minúsculos túbulos denominados ductos alveolares. Esses
ductos terminam em pequenas bolsas com forma de uva
chamados alvéolos, cuja função é trocar o oxigênio e dióxido
de carbono através da membrana capilar alvéolo‑pulmonar,
chamada hematose (Figura 17).

8

Diafragma.

Músculo situado abaixo do pulmão, no qual se apoia. Separa
o tórax do abdome e está relacionado com os movimentos de
respiração, controlado pelo nervo frênico.

3
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ORDEM

SISTEMA RESPIRATÓRIO

Quadro 4. Funcionamento de cada parte do sistema respiratório.
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AGENTES AMBIENTAIS ENCONTRADOS NO LOCAL DE TRABALHO

Brônquio direito
Brônquio
de primeira
ordem

da artéria
pulmonar

Cartílago tireoideo
Traqueia

Bronquíolo

Brônquio
esquerdo

Brônquio
de segunda
ordem

Ramificações
bronquiais

Brônquio
de terceira
ordem

Figura 16. Brônquios e pulmão.

CO2

O2

para a veia
pulmonar

Alvéolo

Hematose é a troca de oxigênio por
gás carbônico nos alvéolos.
Figura 17. Alvéolos – troca gasosa.

AGENTES AMBIENTAIS ENCONTRADOS NO LOCAL DE TRABALHO
Os agentes ambientais que podem levar à necessidade do uso dos EPIs respiratórios
são classificados em:
•

gases e vapores, aerodispersoides – risco químico;

•

radionuclídeos – risco físico;

•

fungos, bactérias, bacilos, protozoários, vírus – risco biológico.
A maior parte desses agentes é encontrada dispersa na atmosfera no seu estado

sólido e líquido, ou seja, na forma de aerodispersoides, e no seu estado gasoso, na
forma de gases e vapores.
É válido evidenciar que o organismo humano apresenta defesas naturais que fun‑
cionam como purificadores do ar inalado, como os pelos do nariz, os cílios da tra‑
queia e o muco, que produz a tosse, uma forma de expelir as partículas.
GASES E VAPORES

Os gases, em sua condição normal de temperatura e pressão, encontram‑se no es‑
tado não líquido, são sempre invisíveis e não têm odor (Figura 18).

Figura 18. Gases.
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O ar que respiramos, por exemplo, é uma mistura de gases (nitrogênio, oxigênio,

uma substância chamada mercaptano, com a finalidade de evitar acidentes).
Já os vapores ocorrem por meio da evaporação de líquidos ou sólidos e, ao con‑
trário dos gases, são caracterizados pelos odores (Figura 19).
Exemplos: vapores de álcool, vapores de gasolina, vapores orgânicos (tintas e
solventes) e naftalina.

Figura 19. Vapores.
AERODISPERSOIDES

Os aerodispersoides são partículas sólidas ou líquidas dispersas no ar que, devido
ao seu tamanho (de 0µm a 100µm de diâmetro), conseguem permanecer em sus‑
pensão no ambiente – quanto menor o tamanho da partícula, maior o tempo de
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a amônia e o GLP – gás de cozinha (o cheiro que sentimos se deve ao acréscimo de

AGENTES AMBIENTAIS ENCONTRADOS NO LOCAL DE TRABALHO

gás carbônico e outros gases nobres). Outros gases comuns são o metano, o butano,

suspensão. Os aerodispersoides podem ser classificados como poeiras, fumos, né‑
voas ou neblinas e, além dessas quatro classificações, existem também as fibras, que
podem ser naturais ou artificiais.
Poeiras
São suspensões de partículas no ar, geradas por ruptura mecânica de um sólido.
Exemplos: moagem, raspagem, esmerilhagem, perfuração na madeira, peneiramen‑
to de areia, explosão, poeiras de grãos, entre outros (Figuras 20 e 21).

Figura 20. Perfuração na madeira.

Figura 21. Explosão.
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Fumos
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AGENTES AMBIENTAIS ENCONTRADOS NO LOCAL DE TRABALHO

São constituídos por partículas sólidas formadas por condensação de vapores após
a volatilização de algumas substâncias sólidas fundidas ou oxidação de vapores de
substâncias sólidas. Exemplo: metais em aquecimento, fusão de metais e soldagem
(Figuras 22 e 23).

Figura 22. Metais em aquecimento.

Figura 23. Soldagem.

Névoas
São suspensões de partículas líquidas geradas por ruptura mecânica. Ocorrem, por exem‑
plo, nas operações de pulverização de líquidos, como tintas e inseticidas (Figura 24).

Figura 24. Pulverizador.

Neblinas
Geradas por condensação do vapor de um líquido a temperaturas normais, as nebli‑
nas são mais comuns como fenômeno meteorológico. Outra ocorrência comum é a
neblina de ácido sulfúrico (Figura 25).

Figura 25. Neblina de ácido sulfúrico.
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RADIONUCLÍDEOS

capacidade de emitir espontaneamente radiação ionizante.3 A exposição ocupacio‑
nal a esse tipo de fonte pode ser por vias cutânea ou digestiva e por inalação. Um
exemplo são os grupos que operam na mineração e no beneficiamento do urânio, na
extração de rochas fosfatadas, entre outros (SANTOS et al., 2000).
AGENTES BIOLÓGICOS

A Cartilha de proteção respiratória contra agentes biológicos para trabalhadores da
saúde (BRASIL, 2009), da Anvisa, explica que qualquer pessoa pode ser exposta a
agentes biológicos (vírus, bactérias, protozoários, fungos, entre outros) quando
em contato com um doente ou portador. Entre as formas de exposição estão a
realização de procedimentos nessas pessoas ou a presença em ambientes conta‑
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minados (Figura 26).

EFEITOS DOS CONTAMINANTES QUE AFETAM A SAÚDE

Os radionuclídeos são materiais que, em virtude de sua estrutura atômica, têm a

Figura 26. Agentes biológicos e vetores.

EFEITOS DOS CONTAMINANTES QUE AFETAM A SAÚDE
Os efeitos dos contaminantes gases, vapores e aerodispersoides dependem da con‑
centração da substância, do tempo de exposição e da natureza do agente.
EFEITOS DE GASES E VAPORES NO ORGANISMO

Os gases e vapores podem ser classificados em três tipos – irritantes, anestésicos e
asfixiantes. Seus efeitos no organismo humano podem ser conferidos no Quadro 5:

3 Para mais informações sobre radiação ionizante, ver Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN
‑NN‑3.01:2014).
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Quadro 5. Efeitos dos gases e vapores no organismo humano.
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EFEITOS DOS CONTAMINANTES QUE AFETAM A SAÚDE

GASES
IRRITANTES
Atacam as vias aéreas
superiores e inferiores.
Ex.: ácido clorídrico, soda
cáustica, ácido sulfúrico
etc.

GASES E VAPORES
ANESTÉSICOS

GASES E VAPORES
ASFIXIANTES

Apresentam ação
depressora do sistema
nervoso central, que pode
ser total ou parcial.

Podem tanto deslocar
o oxigênio do ambiente
quanto interferir na
troca gasosa, impedindo
o aproveitamento do
oxigênio.

Ex.: butano, propano,
aldeídos, cetonas, cloreto
de carbono, tricloroeti‑
leno, benzeno, tolueno,
álcoois, percloroetileno,
xileno etc.

Ex.: hidrogênio, nitrogênio,
hélio, acetileno, metano,
dióxido de carbono,
monóxido de carbono etc.

Já quando inalamos os aerodispersoides, as partículas ficam depositadas ao lon‑
go de todo o aparelho respiratório. Quanto menores forem, mais longe podem che‑
gar no trato, ou seja, mais próximo dos alvéolos pulmonares. Essa poeira tóxica
pode ser depositada em três áreas (Figura 27) ou frações:
•

fração inalável (vias aéreas superiores);

•

fração toráxica (região traqueobronquial);

•

fração respirável (região de troca de gases).

VIAS AÉREAS
SUPERIORES

FRAÇÃO
INALÁVEL
(entrada pelo
nariz e boca)
FRAÇÃO
TORÁCICA
(penetração além
da laringe)

REGIÃO DE
TROCA DE GASES

FRAÇÃO
RESPIRÁVEL
(penetração além
dos bronquíolos)

Figura 27. Representação esquemática das principais regiões do trato respiratório e sua
correspondência com as frações inalável, torácica e respirável.

34

O Quadro 6 (SANTOS, 2001) ilustra as doenças relacionadas a essas poeiras tó‑

referência segundo o mecanismo de deposição das partículas.

ESTRUTURAS
ANATÔMICAS

REGIÃO
1. Vias aéreas
superiores

•
•
•
•
•
•

2. Região
traqueobron‑
quial

3. Região
de troca de
gases

Nariz.
Boca.
Nasofaringe.
Orofaringe.
Laringofaringe.
Laringe.

LOCALIZAÇÃO

DOENÇAS
RELACIONADAS

Extratorácica.

• Irritação do septo
nasal, faringe e
laringe.
• Câncer de faringe
e laringe.

• Traqueia.
• Brônquios.
• Bronquíolos
(bronquíolos
terminais).

Torácica
(pulmonar).

• Broncoconstrição.
• Bronquite crônica.
• Câncer bronquial.

• Bronquíolos
respiratórios.
• Ductos alveolares.
• Sacos alveolares.
• Alvéolos.

Alveolar.

•
•
•
•

Pneumoconioses.
Enfisema.
Alveolite.
Câncer pulmonar.
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Quadro 6. Divisão do trato respiratório em bases anatômicas de

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOs

xicas conforme a divisão do trato respiratório.

Fonte: Adaptado de Santos (2001).

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS
A Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) é baseada na
Safety Data Sheet for Chemical Products — Content and Order of Sections (Ficha de se‑
gurança para produtos químicos – Conteúdo e ordem das seções) 11.014, da Interna‑
tional Organization for Standardization (ISO), e foi elaborada pelo Comitê Brasileiro
de Química (ABNT/CB‑10). Trata‑se de um documento que serve como base de um
sistema de gerenciamento. A NBR 14.725:2005 determina, em 16 seções, como devem
estar descritas a terminologia, a numeração e a sequência dos produtos químicos.
É de extrema importância que o trabalhador seja treinado para utilizar e manu‑
sear uma FISPQ. O trabalhador treinado a manusear uma FISPQ conhece o produto
com que está trabalhando e quais os riscos potenciais, como acidentes laborais,
além dos primeiros socorros a serem prestados, EPIs que devem ser utilizados e
como armazená‑los com segurança.
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No Brasil, a obrigatoriedade da utilização dessas fichas é ditada pelo Decreto
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FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOs

2.657/98, artigo 8:
•

Os empregadores que utilizem produtos químicos perigosos deverão receber
fichas com dados de segurança que contenham informações essenciais deta‑
lhadas sobre sua identificação, seu fornecedor, sua classificação, sua pericu‑
losidade, medidas de precaução e procedimentos de emergência.

•

Os critérios para a elaboração das fichas com dados de segurança deverão ser
estabelecidos pela autoridade competente ou por um organismo aprovado ou
reconhecido pela autoridade competente, em conformidade com as normas na‑
cionais ou internacionais.

•

A denominação química ou comum utilizada para identificar o produto químico
na ficha com dados de segurança deverá ser a mesma que aparece na etiqueta.
A tabela a seguir, elaborada pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e

Tecnologia4 (Inmetro), apresenta algumas partes da FISPQ.
Tabela 2. Identificação.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
Nome do
produto:

Material de referência certificado de BTEX – benzeno, tolueno,
etilbenzeno e xilenos (orto-, meta- e para-) em metanol.

Código de serviço: 8298.

Empresa:

Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro)
Diretoria de Metrologia Científica e Industrial (Dimci)
Endereço: Av. Nossa Senhora das Graças, 50, Xerém, Duque de
Caxias, RJ
CEP: 25250-020
Tel./Fax: (21) 2679-9210/2679-9077
E-mail: samci@inmetro.gov.br
Emergência: 0800-11-8270 (Pró-Química de Abiquim)
Identificação de perigos

Principais
perigos à saúde
humana:

Os componentes da formulação são tóxicos. O benzeno é
carcinogênico e mutagênico fraco.
A maioria dos componentes é absorvida pelo organismo
através de inalação, ingestão acidental ou contato com pele e
mucosas, causando efeitos no Sistema Nervoso Central (SNC),
como dores de cabeça, tonturas, vômitos, depressão do SNC,
dificuldade respiratória, arritmia cardíaca, coma e morte.

4 Para visualizar esta FISPQ na íntegra, ver <http://www.inmetro.gov.br/metcientifica/MRC/FISPQ‑8298.
pdf>. Acesso em 23 fev. 2016. Trata‑se da mesma FISPQ que será utilizada pelo instrutor em sala de aula.
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Os componentes da formulação e seus produtos de degradação
são tóxicos ou potencialmente tóxicos para o meio ambiente.
O descarte deve ser feito de forma adequada.

Outros perigos:

Todos os componentes da formulação são inflamáveis ou
altamente inflamáveis.

Símbolos de
risco:

Xi Produto irritante/sensibilizante dérmico.
Xn Produto nocivo.
T Produto tóxico.
F Produto inflamável.
N Produto perigoso para o meio ambiente.
MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Contato com os
olhos:

Lavar os olhos com quantidade abundante de água por no
mínimo 15 minutos, levantando ocasionalmente as pálpebras
superiores e inferiores. Procurar um médico imediatamente.

Contato com a
pele:

Remover imediatamente roupas e sapatos contaminados. Lavar
a pele com quantidade abundante de água e sabão por no
mínimo 15 minutos. Procurar um médico.

Inalação:

Remover o paciente do local da exposição e transferi-lo
imediatamente para local ventilado. Caso não esteja respirando,
utilizar respiração artificial. Procurar um médico.

Ingestão:

Lavar a boca e procurar assistência médica imediatamente.
O vômito ou a lavagem gástrica não são recomendados no
caso de intoxicações pelos hidrocarbonetos presentes na
formulação, devido ao risco de depressão do SNC e aspiração
dos hidrocarbonetos aromáticos para o pulmão e consequente
edema pulmonar. No caso do metanol, o vômito ou a lavagem
gástrica não são eficientes na maioria das vezes, devido à rápida
absorção dessa substância após ingestão. Intoxicações pelos
hidrocarbonetos presentes na formulação podem ser tratadas
com a administração de carvão ativado em água (30g/240ml).
O carvão ativado, no entanto, tem pouco efeito no caso de
ingestão acidental de metanol.

FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOs

Principais riscos
ambientais:

Parte III

A maioria dos componentes causa irritação nos olhos, pele e
mucosas.
Alguns componentes da formulação produzem adicionalmente
efeitos tóxicos específicos, como anemia aplástica/leucemia
(benzeno) e acidose metabólica/alterações visuais com risco de
cegueira (metanol).
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Parte III

Notas para o
médico:

Tratamento sintomático e de suporte. O componente em maior
proporção na formulação é o metanol, o qual causa acidose
devido à sua metabolização a ácido fórmico. Intoxicações graves
por metanol devem ser tratadas com inibidor ADH e flato por
via intravenosa. A hemodiálise é recomendável até que o pH
sanguíneo se restabeleça. Indivíduos expostos a vapores de
benzeno devem ser submetidos a exames médicos periódicos,
com enfoque em alterações hematológicas.
MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio:

Após utilizar o produto, retirar roupas contaminadas e
equipamentos de proteção e lavar as mãos.

Temperatura para armazenamento: inferior a 40oC. Manter o
Armazenamento: recipiente bem fechado, em local protegido contra a incidência
de luz e na área de armazenamento de líquidos inflamáveis.
CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Controles:

Manusear o produto em capela de segurança. As instalações
para estocagem e uso deste material devem ser equipadas com
lavadores de olhos e chuveiro de segurança.

Limites de
exposição:

Limite de tolerância até 48h/semana (NR-15): 78ppm ou
290mg/m3 (tolueno), 78ppm ou 340mg/m3 (etilbenzeno e
xileno), 156ppm ou 200mg/m3 (metanol).
Limite de tolerância para o benzeno: não consta (NR-15), 0,1ppm
por 10h (TWA) ou 1ppm por 15 min (NIOSH).

EPI – proteção
para os olhos e
a face:

Óculos de segurança.

EPI – proteção
para a pele:

Luvas de neoprene e roupas de proteção adequadas.

EPI – proteção
respiratória:

Máscara com filtro para vapores orgânicos.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL RESPIRATÓRIO
O Anexo 1 da NR 06 estabelece uma lista de EPIs para proteção respiratória. Os
respiradores, conhecidos popularmente como máscaras, são utilizados para prote‑
ger o trabalhador de exposições aos agentes ambientais em concentrações prejudi‑
ciais à saúde.
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•

respirador purificador de ar motorizado;

•

respirador de adução de ar tipo linha de ar comprimido;

•

respirador de adução de ar tipo máscara autônoma.

RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR NÃO MOTORIZADO

O respirador purificador de ar não motorizado pode ser classificado como respira‑
dor semifacial descartável (também chamado de Peça Facial Filtrante – PFF) ou
como respirador semifacial ou facial reutilizável com filtro/cartucho (denominados
peças P1, P2, P3 e químicos). Os filtros e cartuchos serão apresentados mais adiante.
Respirador semifacial descartável
Esse respirador funciona como um dispositivo que filtra os poluentes nocivos e
deve abranger tanto o nariz como a boca, com o objetivo de impedir a passagem de
partículas nocivas à saúde. Alguns têm válvula de exalação para facilitar a saída do
gás carbônico.
Essa PFF é descartável porque tem uma vida útil curta, de uma jornada ou con‑

Parte III

respirador purificador de ar não motorizado;
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL RESPIRATÓRIO

Serão abordados neste material os seguintes tipos de respiradores:
•

forme especificação do fabricante.
Podem ser classificados em PFF 1 (Figura 28), PFF 2 (Figura 29) e PFF 3 (Figura 30):
•

PFF 1 – Indicada para proteção contra partículas não tóxicas; as poeiras, por
exemplo, como o pó de madeira.

•

PFF 2 – Indicada para proteção contra partículas tóxicas químicas, por exemplo,
fumo metálico liberado na atividade de solda. Pode substituir a PFF 1. Também é
conhecida como N 95 para agentes biológicos.

•

PFF 3 – Indicada para proteção contra partículas tóxicas químicas finíssimas, por
exemplo, radionuclídeos. Pode substituir a PFF 1 e a PFF 2.

Figura 28. PFF 1.

Figura 29. PFF 2.

Figura 30. PFF 3.
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Respirador semifacial reutilizável com filtro/cartucho

Parte III

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL RESPIRATÓRIO

Esse respirador funciona como um dispositivo que filtra os poluentes nocivos e
abrange o nariz e a boca (Figura 31). É utilizado para trabalhos com concentrações
maiores dos agentes nocivos, diferentemente dos respiradores descartáveis (PFF).
O fundamental desse respirador é o tipo de filtro a ser utilizado, que pode ser mecâ‑
nico (P1, P2 ou P3), químico (fatores de baixa capacidade 1 e 2 e classe 1) ou combi‑
nado (mecânico e químico juntos). A empresa deve adquirir o filtro de acordo com o
agente nocivo e as especificações do fabricante. Esse tipo de respirador não deve
ser utilizado para agentes químicos que provoquem irritação nos olhos.

Figura 31. Respirador semifacial reutilizável com filtro/cartucho.

Respirador facial reutilizável com filtro/cartucho
Esse respirador deve abranger nariz, boca e olhos (Figura 32) e é utilizado para tra‑
balhos em concentrações maiores de agentes nocivos, dependendo do agente. Seu
fator de proteção é mais elevado que o do respirador semifacial, pois dá proteção
também contra agentes irritantes à pele e aos olhos. O fundamental desse respira‑
dor é o tipo de filtro a ser utilizado: mecânico (P1, P2 ou P3), químico (fatores de
baixa capacidade 1 e 2 e classes 1, 2 e 3) ou combinado (mecânico e químico juntos).
Esse EPI permite melhor comunicação entre os trabalhadores devido à existência de
um diafragma de voz.

Figura 32. Respirador facial reutilizável com filtro/cartucho.
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Filtros/cartuchos

•

Filtros mecânicos: são destinados à retenção física de partículas no ar. Podem
ser classificados em P1, P2 ou P3.

•

Cartuchos químicos: têm carvão para remoção de gases e vapores, produzindo uma
reação química de neutralização; o contaminante é retido porque reage quimica‑
mente com o produto com o qual o carvão foi tratado. Os filtros podem pertencer
a quatro classes: fator de baixa capacidade (FBC 1 e 2); classe 1, classe 2 e classe 3.

•

Filtros combinados: são constituídos pelo filtro químico e o mecânico juntos.

Figura 33. Filtro mecânico.

Figura 34.

Figura 35. Filtro combinado.

Parte III

tuchos químicos (Figura 34) e filtros combinados (Figura 35).

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL RESPIRATÓRIO

Os filtros/cartuchos podem ser classificados em: filtros mecânicos (Figura 33), car‑

Cartucho químico.

Quadro 7. Validade dos filtros.

A ABNT/NBR 13696:2010, que trata dos Equipamentos de Proteção Respiratória –
Filtros Químicos e Combinados, dispõe que:
O fabricante deve indicar e garantir o prazo de validade do filtro, quando estocado
apropriadamente e com o lacre ou embalagem não violados.
Após aberta a embalagem ou violado o lacre, a vida útil em uso do filtro depende
das condições de uso e do ambiente.
A troca do filtro dos respiradores depende dos seguintes fatores:
•
•
•
•
•
•

concentração do contaminante;
frequência respiratória do usuário;
conservação do produto pelo usuário;
especificação do fabricante;
validade do Certificado de Aprovação (CA);
Programa de Proteção Respiratória (PPR).

Cartuchos químicos e filtros mecânicos devem ser trocados sempre que se encontra‑
rem saturados (entupidos), perfurados ou rasgados.
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RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR MOTORIZADO

te, ou ter vedação facial, dos tipos semifacial ou facial inteiro. O ar contaminado,
quando succionado, passa por um sistema de filtros/cartuchos que depois encami‑
nha o ar purificado para as vias respiratórias do trabalhador. Protegem as vias respi‑
ratórias contra poeiras, névoas, fumos e radionuclídeos e/ou contra gases e vapores
(Figuras 36 e 37).

Parte III

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL RESPIRATÓRIO

Esses respiradores podem não ter vedação facial, dos tipos touca, capuz ou capace‑

Figura 36. Touca de proteção

Figura 37. Capuz de proteção

respiratória – sem contato facial.

respiratória – sem contato facial.

RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO LINHA DE AR COMPRIMIDO

O ar que o trabalhador respira vem de fora do ambiente. Esse respirador é interliga‑
do por meio de uma mangueira ao sistema de fornecimento de ar. É utilizado para
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Figura 38. Linha de ar comprimido

Figura 39. Linha de ar comprimido

de fluxo contínuo com capuz.

com cilindro auxiliar para escape.

operações de jateamento e em atmosferas com concentração de oxigênio maior
ção de oxigênio menor ou igual a 12,5% – ou seja, em atmosferas imediatamente
perigosas à vida e à saúde (IPVS) (Figura 39). Para fazer uso desse EPI, o trabalhador
deve ser avaliado e capacitado previamente.
RESPIRADOR DE ADUÇÃO DE AR TIPO MÁSCARA AUTÔNOMA

Deve ser utilizado para ambientes confinados em condições de atmosfera IPVS
(com concentração de oxigênio superior a 12,5%). O oxigênio é contido em um cilin‑
dro de alta pressão, sendo enviado para uma peça facial. O trabalhador que faz uso
desse equipamento (Figura 40) deve ser avaliado previamente e ser muito bem trei‑
nado. É fundamental manter a calma e a respiração controlada, o que aumenta a

Parte III

autonomia do equipamento.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL RESPIRATÓRIO

que 12,5% (Figura 38) ou junto com o cilindro auxiliar em atmosferas com concentra‑

Figura 40. Respirador autônomo.
FATORES QUE INFLUENCIAM NA VEDAÇÃO

Algumas recomendações podem ajudar a manter a adequada vedação do protetor
respiratório:
•

Os protetores não devem ser usados por pessoas cujos pelos faciais (barba,
bigode, cavanhaque, costeletas ou cabelos) possam interferir no funcionamento
das válvulas ou prejudicar a vedação na área de contato no rosto.

•

Não devem ser usados com gorros ou bonés.

•

Os tirantes dos respiradores com vedação facial não devem ser colocados ou
apoiados sobre hastes de óculos, capacetes e protetores auditivos.

•

Cicatrizes, ossos da face excessivamente protuberantes e fronte côncava tam‑
bém podem influenciar na vedação.
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PROTETOR RESPIRATÓRIO – PFF

Uso, guarda e conservação
•

Nunca manuseie o respirador com as mãos sujas.

•

Sempre faça o teste de vedação para verificar se não ocorre vazamento de ar.

•

Esse tipo de EPI não deve ser lavado.

•

Descarte o respirador sempre que necessário, ou seja, se estiver saturado, sujo
ou conforme periodicidade de descarte recomendada.

•

Guarde o EPI em local limpo ou dentro de sua embalagem.

Parte III

UTILIZAÇÃO, GUARDA E CONSERVAÇÃO DO EPI RESPIRATÓRIO – PFF E RESPIRADOR REUTILIZÁVEL

UTILIZAÇÃO, GUARDA E CONSERVAÇÃO DO EPI RESPIRATÓRIO – PFF
E RESPIRADOR REUTILIZÁVEL

Figura 41. Protetor respiratório.
PROTETOR RESPIRATÓRIO REUTILIZÁVEL

Uso, guarda e conservação
•

Faça o teste de pressão positiva e negativa.

•

Lave com escova macia em água morna com temperatura máxima de 43ºC e
detergente neutro.

•

Para desinfecção, dissolva 2ml de água sanitária comum por litro de água e faça
a imersão das peças por 2 minutos.
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•

Embale o respirador individualmente em sacos plásticos e guarde-o ao abrigo de

Parte III

CONSIDERAÇÕES FINAIS

luz solar, sujeiras ou outros agentes agressivos.

Figura 42. Protetor respiratório reutilizável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Caro aluno, chegamos ao final do nosso curso.
Você aprendeu uma série de conceitos e referências que servirão como ferra‑
mentas motivadoras para que você assuma novas posturas de atuação. Temos cer‑
teza de que todos os conhecimentos adquiridos farão diferença quando você estiver
em seu ambiente de trabalho. Acreditamos que todo aprendizado serve como base
para a evolução pessoal e profissional.
O SESI‑SP e o Programa de Educação Continuada agradecem pela oportunidade
de contribuir para o crescimento das pessoas e o desenvolvimento do nosso país.
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