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PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA - PCA
O crescente aumento do ruído em diversos
ambientes de trabalho tem levado a uma
preocupação constante e cada vez maior dos
setores responsáveis pela preservação da
integridade física e psicológica dos indivíduos.
Visando principalmente a PREVENÇÃO ou
ESTABILIZAÇÃO
DAS
PERDAS
auditivas
ocupacionais o PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO
AUDITIVA – PCA é um processo dinâmico,
planejado, CONTÍNUO e executado de forma
coordenada entre os diversos departamentos
(Multidisciplinar) de uma empresa.

O processo de implantação passa por:

• Análise do Processo Industrial e Condições de
Trabalho:

Analisar a evolução audiológica de cada
funcionário incluindo os exames desde a
implantação desta Portaria (1998) principalmente
nos casos de exames NORMAIS para detectar
possíveis casos de desencadeamento de Perda
Auditiva Induzida por Níveis de Pressão Sonora
Elevados;

Objetiva:

• Avaliação de Possíveis Diagnósticos Diferenciais;

• Melhorar a QUALIDADE DE VIDA do trabalhador
evitando a surdez e reduzindo os EFEITOS EXTRA
AUDITIVOS causados pela exposição à Níveis de
Pressão Sonora elevados;

• Desenvolvimento

• DIAGNOSTICAR PRECOCEMENTE os casos de
Perdas Auditivas Ocupacionais, estabelecendo
MEDIDAS EFICAZES, preservando a saúde dos
trabalhadores;
• Identificar empregados com patologias de ouvidos
e audição NÃO RELACIONADAS AO TRABALHO,
encaminhando-os para adequado diagnóstico,
tratamento e documentação do caso;
• Redução do custo com reclamatórias trabalhistas;
• Adequar a empresa às EXIGÊNCIAS LEGAIS:
Ministério do Trabalho:
NR 07 – PCMSO e ANEXO 1 (PORTARIA 19)
NR 09 – PPRA
NR 15 – Atividades e operações insalubres
INSS:
OS 608
• Redução/Adequação do custo da INSALUBRIDADE
e APOSENTADORIA ESPECIAL com comprovação
científica;
• Obter ou manter certificações relacionadas à
saúde, segurança, meio ambiente e qualidade.

e Análise
Estatístico e Epidemiológico;

do

Panorama

• Análise de Desencadeamentos e Agravamentos
de Perdas Auditivas Ocupacionais;

• Medidas de Controle (EPC’s e EPI’s);
• Realização

específicos;

de

Palestras

e

treinamentos

• Adotar medidas de Prevenção de Perdas Auditivas
e de Conservação da Saúde Auditiva dos
Trabalhadores.

Caso tenha interesse em conhecer mais detalhes
sobre os programas desenvolvidos pela Omnia,
queira entrar em contato conosco.

