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RESUMO 
 

 

Não são poucas e nem raras as vezes em que fatores ambientais interferem no 

desempenho das atividades desenvolvidas pelos integrantes de tripulações que se 

utilizam de aeronaves para realizar suas missões, dentre os quais estão o ruído, a 

vibração, a atmosfera, a temperatura, etc. Todos estes aspectos estão 

intrinsecamente ligados à fisiologia humana. Esta interferência ou efeitos podem, 

dependendo de outros fatores associados, levar a um acidente, incidente, 

indisponibilidade da tripulação permanente ou temporária e, até mesmo, influenciar 

na sua relação com outras pessoas. Para diminuir estes efeitos, podemos adotar 

medidas como a instrução e a adoção de equipamentos de proteção individual. 

Todos os mecanismos procuram diminuir e evitar os efeitos provocados por estes 

agentes, provendo um aumento da capacidade de produção, associado a uma 

melhora na qualidade de vida.  

 

Palavras-chave: Ruído. Atmosfera. Temperatura. Fisiologia humana. Qualidade de 

vida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
 
There are few and not rare sometimes that environmental factors affect the 

performance of activities by developed members of crews of aircraft that are used to 

perform their missions, among which is the noise, vibration, air, temperature, etc. All 

these aspects are intrinsically linked to human physiology. This interference or effects 

may, depending on other factors involved, taking to an accident, incident, crew 

unavailability of permanent or temporary, and even influence its relationship with 

other people. To reduce these effects, we adapt measures such as education and 

adoption of individual protection equipment. All mechanisms search to avoid reducing 

the effects caused by these agents, providing an increase in production capacity, 

coupled with an improvement in quality of life. 

 
Keywords: Noise. Air. Temperature. Human physiology. Quality of life. 
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1 TEMA 
 

Riscos ambientais: a influência do ambiente de trabalho no desempenho 

das atividades desenvolvidas pelos integrantes do BAPMSC. 

 
 
1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 
 

O presente trabalho científico pretende analisar os riscos ambientais da 

atividade aérea e as influências que exercem sobre o desenvolvimento dos trabalhos 

realizados pelos integrantes do BAPM, sendo elaborados com a construção de 

referencial teórico e técnico-profissional para legitimar a utilização de Equipamentos 

de Proteção Individual (EPI) utilizados pelos integrantes do BAPM. 

Serão analisados os riscos ambientais inerentes à atividade aérea como o 

ruído, vibração, incidência de raios UVA e UVB, incidência térmica e, agentes 

combustíveis. 

Após a análise pretendemos demonstrar a forma como estes fatores 

ambientais afetam o profissional da atividade aérea, no seu desempenho, raciocínio 

lógico e produtividade. Abordaremos ainda as seqüelas que tais aspectos agregam 

ao profissional sendo que, em diversas situações, podem impossibilitá-lo para o 

exercício da atividade aérea, descartando vultosos investimentos, além do que, a 

inobservância desses fatores e as possíveis medidas que podem amenizar seus 

efeitos, gerando melhor qualidade de vida ao profissional. 

Avaliaremos a aplicabilidade das medidas a serem adotadas como política 

de extinção de dúvidas sobre os EPI’s utilizados pelos integrantes do BAPM, 

evitando, assim, desperdício na justificativa sempre que se substituem os dirigentes, 

demandando desgaste exacerbado dos integrantes do BAPM. 

O assunto abordado é muito vasto, abrange os mais variados aspectos, 

notadamente na fisiologia1 do homem e o meio, porém somos obrigados a delimitar 

                                                 
1 Do grego physiología < phýsis, natureza + lógos, tratado s. f., parte da Biologia que estuda as 

funções dos órgãos nos seres vivos, animais ou vegetais. 



 
 

elaborando alguns questionamentos que procuraremos respondê-los ao final deste 

trabalho, que são: a) Quais fatores podem influenciar o desempenho dos tripulantes 

do BAPM? b) Estes fatores podem ser minimizados e, de que forma? c) Quais as 

conseqüências se tais medidas não forem adotadas? 

O tema abordado é interessante, vasto, além da ausência de bibliografias 

a respeito, o que demandará em investigação aprimorada de estudos, pesquisas e 

testes já realizados nesta área, notadamente nos Estados Unidos e Europa. 

 

 

2 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 
 

 

Por tratar-se de atividade relativamente nova no Brasil, porém 

amplamente pesquisada e analisada em outros países, notadamente nos Estados 

Unidos, os efeitos do ambiente no desempenho da atividade aérea, levaram ao 

desenvolvimento de equipamentos que minimizassem os efeitos dos fatores 

geradores como ruído, vibração, agentes combustíveis, o calor, irradiação do sol e 

tantos outros. 

Dentro desta perspectiva e sabedores que, mesmo com adoção de 

medidas para reduzir os efeitos nocivos do ambiente, os profissionais da atividade 

aérea sofrerão seus efeitos no decorrer de sua vida profissional, o que ensejou a 

adoção de parâmetros mínimos para iniciação da atividade aérea, com mais rigor 

para os integrantes de unidades militares, onde a exigência de desempenho é 

levada ao extremo, devido às peculiaridades de seu emprego. 

O fato é que, mesmo com todos estes trabalhos e pesquisas a atividade 

aérea é algo novo em nossa instituição, o que exigiu de seus percussores uma 

relativa pesquisa sobre o assunto, porém, admitamos que sem a devida 

formalização técnica e cientifica, o que leva, de tempos em tempos, a 

questionamentos do porque da aquisição de equipamentos de valores elevados? 

Para um leigo, e até mesmo para uma instituição que talvez não esteja 

acostumada a investir na qualidade de vida de seu trabalhador, ocorrem casos de 



 
 

afastamento do serviço ativo, acarretando custos talvez ainda não mensurados, 

porém, certamente elevados. Outros tantos casos se desencadeiam após a reserva, 

por não haver uma política de pessoal voltada à qualidade de vida deste profissional, 

ou dentro da perspectiva da segurança do trabalho e que, no caso da aviação, tem o 

denominativo de Segurança de Vôo, que não é apenas voltada a equipamentos e 

que é o objetivo deste trabalho, mas, ao estudo de fatores contribuintes2 que podem 

levar a um acidente3 ou incidente4 aeronáutico. 

Neste enfoque, efetuamos algumas pesquisas dentro do tema proposto, 

verificando não existência de norma brasileira sobre o assunto. Observamos, porém, 

que as normas existem, mas são aplicadas obrigatoriamente aos trabalhadores 

regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e possui o Ministério do 

Trabalho como órgão regulador. 

Tal fato nos levou a questionar: são os Funcionários Públicos superiores 

aos regidos pela CLT? A resposta é lógica: claro que não! Porém, porque as normas 

do Ministério do Trabalho não abrangem os Funcionários Públicos? Na verdade, 

neste primeiro momento, não achamos a resposta, porém, é evidente o acréscimo 

de ações judiciais requerendo indenizações do Estado no tocante às lesões ou 

problemas decorrentes de atividades desenvolvidas por seus integrantes. 

Destacamos como exemplo, os dados da Veteran's Administration, o exército 

americano em 1998, que relatou perda auditiva em 34.851 casos, representando 

indenizações ao custo de mais de US$ 180 milhões de dólares. Desta forma, o custo 

da perda de audição pode ser descrito em dólares pelos valores pagos em 

indenização após a reforma.  Porém, o custo da perda ainda não percebida ou até 

mesmo aceitável, e que reflete em um menor desempenho, e até mesmo a perda de 

produtividade são mais difíceis de determinar. 

                                                 
2 Condição (ato, fato, ou combinação deles) que, aliada a outras, em seqüência ou como 

conseqüência, conduz à ocorrência de um acidente aeronáutico, de um incidente aeronáutico ou de 
uma ocorrência de solo, ou que contribui para o agravamento de suas conseqüências. NSCA – 3-1 
Norma de Sistema do Comando da Aeronáutica. 

3 Toda ocorrência relacionada com a operação de uma aeronave, havida entre o momento em que 
uma pessoa nela embarca com a intenção de realizar um vôo, até o momento em que todas as 
pessoas tenham dela desembarcado e, durante o qual, uma pessoa sofra lesão grave ou morra. 
NSCA – 3-6. 

4 Toda ocorrência relacionada com a operação de uma aeronave, havida entre o momento em que 
uma pessoa nela embarca com a intenção de realizar um vôo, até o momento em que todas as 
pessoas tenham dela desembarcado e, durante o qual, desde que não haja lesão grave. NSCA – 3-
6.aeronáutica 



 
 

A adoção de novas tecnologias e a quebra de paradigmas é necessária 

para melhora da qualidade de vida e do trabalho de tripulantes de unidades aéreas 

de segurança pública. Certamente, este tipo de discussão e pesquisa deve superar 

barreiras seculares sobre as condições de trabalho a que são submetidos os 

profissionais que realizam os serviços desenvolvidos nas Polícias Militares. 

 

 

2.1 JUSTIFICATIVA 

 
 

Os integrantes do BAPM possuem doutrina voltada à segurança das 

operações aéreas com abordagem nas mais variadas áreas, como: treinamento 

sistêmico, confecções de procedimentos padronizados. Utiliza-se de várias 

ferramentas para propiciar desempenho à altura da resposta que a instituição espera 

de seus integrantes. 

Com esta visão surgiu a Diretriz Operacional do Comando Geral que 

regula a atividade e seu emprego que foi incluída no plano de uniformes da PMSC à 

equipagem5 dos tripulantes do BAPM. Entendia-se que, em virtude disto a aquisição 

destes equipamentos seria mantida, porém, com o decorrer do tempo, ignorou-se a 

realização das referidas aquisições trazendo descontentamento ao desenvolvimento 

da atividade. 

Pretendemos, portanto, através deste estudo, deixar claro, quais os 

fatores ambientais que afetam a atividade aérea e as formas de minimizar seus 

efeitos. Formalizaremos subsídios para que os dirigentes decidam, adequadamente, 

como responsáveis diretos pela qualidade de vida de seus dirigidos: em caso do 

prejuízo físico decorrente da atividade profissional, serão eles a justificar a não 

adoção de medidas preventivas por parte dos seus profissionais. 

Neste aspecto pretendemos abordar os seguintes equipamentos em 

especial: 

                                                 
5 Do francês equipage - tripulação, aprestos necessários para qualquer expedição militar; bagagem. 
 



 
 

1) Capacete de vôo – atenua os efeitos do ruído que interfere na 

inteligibilidade da fala, protege em choque nos casos de acidente e 

incidente de vôo, protege das influências da radiação e reflexão solar 

que afetam os olhos do tripulante bem como a protege das partículas 

sólidas lançadas em seus olhos; 

2) Macacão de vôo e luvas de vôo – atenuam os efeitos da radiação na 

pele e protegem quando a exposição ao fogo em caso de incêndio na 

aeronave ou após acidente ou incidente; 

3) Bota de vôo – protege em caso de acidente ou incidente de vôo. 

Sobre cada um destes equipamentos poderemos discorrer inumeráveis 

aspectos, porém o objetivo maior deste trabalho é trazer alguns aspectos, de forma 

adequada ao que se pretende que é a tomada de decisão, regulamentação. 

Pretende-se, também, ensejar posteriormente, estudos e pesquisas específicos que 

sedimente conhecimento e desenvolva o espírito de pesquisa, proporcionando-nos 

melhor percepção sobre os eventuais fatores que afetam a atividade aérea. Cremos 

que conhecendo esses fatores, podemos adotar medidas adequadas à melhoria da 

qualidade de vida do profissional e, conseqüentemente, estimular o melhor do 

potencial que os profissionais possuem, dentro das suas peculiaridades fisiológicas. 

Porém a adoção de EPI’s é “[...] uma má solução. É sempre preferível 

suprimir na fonte os fatores prejudiciais ou desfavoráveis do ambiente, mas isso não 

é sempre possível” (WISNER, 1987, p. 94). 

Como o ruído de motores, a incidência solar, a possibilidade de impacto 

com a cabeça, objetos soltos lançados ao olho e possibilidade de incêndio são 

fatores latentes à atividade aérea, a utilização dos EPI’s se faz absolutamente 

necessária, devendo ser verificados alguns aspectos que, segundo Wisner (1987), 

são: a) A eficácia da proteção; b) A segurança de que o novo EPI não criará um 

novo perigo; c) A certeza de que o EPI é compatível com a tarefa a ser realizada; e 

d) A confiança no conforto e na duração máxima de uso. 

 

 
 
 



 
 

3 HIPÓTESES 
 
 

Os aspectos ambientais que por ventura influenciem no desempenho do 

tripulante, devem ser observados com relevância pelos administradores e deve-se 

esta abordagem também estender-se às demais atividades dos integrantes da 

PMSC. 

Na verdade, ainda não conseguimos detectar os reais motivos que privam 

a instituição de possuir uma política clara, voltada à qualidade de vida e à segurança 

do trabalho. Este fato, já há muito, está resolvido no BAPM, que, por imposição 

legal, se vê obrigado a manter os programas de Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos (PPAA), e de Treinamento Operacional. 

Por não haver a cultura aeronáutica e pelas características da instituição, 

em alguns aspectos não se consegue implementar medidas corretivas adequadas a 

cada caso, o que gera a possibilidade da degradação da qualidade de vida do 

profissional, que se reflete das mais variadas formas que procuraremos levantar no 

decorrer do trabalho. 

Por ser um público reduzido, talvez não se tenha a real percepção dos 

custos da não adoção de medidas corretivas, pois, podemos encarar, nitidamente, 

como a possibilidade de acidente de trabalho que “constitui fator negativo para 

empresa, para o empregado e para a sociedade.” (CHIAVENATO, 1979, p. 177). 

 
 
4 OBJETIVO GERAL 

 

 

Analisar os fatores ambientais que afetam o desempenho dos integrantes 

do BAPM, buscando delimitar a adoção de medidas que possam ser colocadas em 

prática pela organização, na consecução de um objetivo fundamental que é a 

melhoria da qualidade de vida. 



 
 

Adotando-se tais medidas o profissional estará em condições de melhorar 

o desempenho das suas atividades, com mais segurança, gerando no coletivo uma 

melhoria da percepção do que está a sua volta, deixando-o mais atento aos fatores 

que possam levar uma tripulação a uma cadeia de eventos que possam culminar 

com acidente ou incidente de vôo. 

No caso deste último, existe um ditado do Centro de Investigação e 

Acidentes Aeronáuticos - CENIPA sobre Segurança de Vôo que diz: “Se achas cara 

a prevenção, experimente um acidente”. Pode soar catastrófico, porém, é real: um 

acidente ou incidente são oriundos dos mais variados fatores, entre eles os 

ambientais, que podem influenciar no desencadeamento de eventos que conduzam 

à situações irreversíveis. 

 

 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Mostrar, com base em alguns ensaios, publicações e legislação, a 

justificativa do uso dos equipamentos de proteção individual - EPI utilizados pelo 

BAPM no tocante ao capacete de vôo, macacão de vôo, luvas de vôo, botas de vôo 

e joelheira tática. 

 
 
5 REVISÃO PRELIMINAR DA LITERATURA 
 
 

5.1 INTRODUÇÃO 
 

 

Nesta pesquisa, temos por obrigação contextualizar o assunto proposto 

que como referência histórica do ambiente e sua influência, na atividade aérea que 

provém da mitologia grega. Dédalo refugiado na Ilha de Creta, com seu filho Ícaro, 

confecciona uma asa com cera, para fugirem dali. Ignorando os conselhos de 

Dédalo, o filho voou demasiado alto, provocou o derretimento da cera que prendia 



 
 

as asas, precipitando-o no mar. Observamos claramente o ambiente influenciando 

na tentativa de voar, pois, o calor derretendo a cera foi à causa da queda de Ícaro. 

Utilizando este mesmo exemplo - as asas de Ícaro -, podemos estar 

diante de uma figuração da capacidade criativa do homem, que está sempre 

buscando o que lhe parece impossível acabando por criar objetivos novos e mais 

ousados. Porém, o mesmo exemplo nos ensina a adotar medidas para que fatores 

do ambiente não afetem o exercício da atividade pretendida. Como neste caso não 

se observa possibilidade de eliminar a causa (sol) Ícaro poderia ter tentado voar 

mais cedo ou no final de tarde diminuindo a incidência solar e com certeza uma 

temperatura mais amena. 

É com este objetivo que a Segurança de Vôo e a segurança no trabalho 

atuam. Será com esta visão que desenvolveremos esta pesquisa. Buscaremos 

subsídios para que o BAPM adote EPI’s adequados ao desenvolvimento das 

atividades do setor, com conseqüente melhoria da qualidade de vida e melhora do 

desempenho. A ação certamente, vai gerar mais segurança na operação, além de 

abastecer nossos dirigentes com subsídios para que a implementação não sofra 

posterior contestação, que gera sempre muito desgaste e custos diretos e indiretos. 

 

 

5.2 DESENVOLVIMENTO 
 

 

Desenvolveremos o nosso estudo identificando os fatores ambientais que 

podem influenciar o desempenho da atividade das tripulações do BAPM, bem como 

prevenir as possíveis conseqüências advindas da exposição a estes fatores, sem a 

devida utilização de EPI’s. 

Dentre estes fatores observados: o ruído, vibração, incidência de radiação 

solar, possibilidade de perfuração dos pés com objetos pontiagudos e a 

possibilidade de ocorrerem incidentes ou acidentes com a propagação de chamas. 

Com a análise destes fatores, investigaremos o que é utilizado, o nível de 

risco e as medidas corretivas e serem adotadas para diminuir a possibilidade da 

influência destes fatores sobre os integrantes do BAPM. 



 
 

Dentro das possibilidades, pretendemos aplicar testes de ruído em pelo 

menos uma das unidades do BAPM. Também é intenção efetuar levantamento dos 

testes audiométricos realizados pelos tripulantes e compará-los com os resultados 

mais recentes. 

Providenciaremos levantamentos dos Relatórios de Prevenção originados 

no BAPM, para verificação da existência de algum fator latente sobre o tema deste 

trabalho. 

Pesquisaremos bibliografias correlatas na área de segurança do trabalho, 

teorias de administração e, estudos publicados em outros países. Temos certeza 

que será uma pesquisa enriquecedora na busca de conhecimentos relativos à área 

abordada  

A adoção de novas tecnologias, se necessário para a melhora da 

qualidade de vida e de trabalho de tripulantes de unidades aéreas de segurança 

pública, devendo tipo de discussão e pesquisa, eliminar as barreiras e ser discutido 

não apenas em unidades aéreas mas, sim, percorrer todos os serviços realizados 

por integrantes de outros serviços desenvolvidos nas Polícias Militares. 

 

 

5.3 CONCLUSÃO 

 

 

Nas grandes empresas, ao redor do mundo, é claro em suas políticas e 

nos próprios trabalhos publicados que tratam da administração de empresas 

voltadas a recursos humanos salientam que a competitividade, qualidade economia 

global e produtividade deveria ser objeto de ação, pois, estes só se tornaram 

“realidade quando houver a conscientização de que os recursos mais importantes 

para este fim são as pessoas. Elas são as únicas capazes de fazer com que o todo 

seja maior que a soma das partes.” (GOMES, 1994, p. 9). 

Temos a real noção da responsabilidade no desenvolvimento deste 

trabalho para a consecução de uma política organizacional na busca da melhora de 

desempenho do profissional, diminuindo sua exposição aos fatores ambientais que 



 
 

podem afetar o seu desempenho, podendo deixar, inclusive, seqüelas que o 

acompanharão por toda a sua vida. 

Em se adotando as referidas medidas, poderão pelo menos, nos isentar 

do dolo de não propiciar condição de trabalho adequada podendo, estes fatores 

influenciarem, em alguns casos, até no convívio familiar. 

 

 

6 METODOLOGIA: 
 
 

A metodologia a ser utilizada para produção desta pesquisa se utilizará do 

método de abordagem indutivo, partindo do específico para o geral: da definição de 

especificidades e aplicações demonstrando os reais riscos do ambiente nas 

atividades desenvolvidas pelos tripulantes do BAPM e as medidas que poderão ser 

adotadas pela corporação. 

Teremos, assim, uma pesquisa aplicada, que se propõe produzir 

conhecimento para organização e os integrantes do BAPM, para que, embasados 

neste, possam ser adotadas medidas que objetivam melhorar a qualidade de vida e 

garantir um bom desempenho das suas atividades. 

No que tange ao objetivo, será do tipo exploratório: fundamentada em um 

problema conhecido, com hipóteses definidas, aplicando-se para tanto técnicas de 

pesquisa bibliográfica e levantamentos, para que embasados em referência técnicas 

possamos fundamentá-los, corroborando ou não com a nossa percepção inicial do 

tema proposto. 

Em algumas pesquisas preliminares encontramos alguns obstáculos no 

tocante aos trabalhos técnicos, experimentos e normas técnicas, PIS, em sua 

maioria são americanas ou européias demandando um dispêndio financeiro. 

Procuraremos buscar estas mesmas informações junto a outros órgãos para que 

possamos trazer ao corpo desta pesquisa o maior número de informações. Além 

disto, procuraremos realizar pesquisas junto aos integrantes do BAPM para coletar 

informações, juntamente com avaliação das condições fisiológicas no referente à 

audição, quando da sua inclusão, com os exames realizados atualmente. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

São vários os fatores ambientais que afetam o desempenho na atividade 

aérea e, para compreender como exercem esta influência, são necessárias noções 

da fisiologia do Homem. 

Em virtude da abrangência dos fatores ambientais que influenciam nas 

atividades desenvolvidas pelos integrantes do BAPM, a pesquisa foi delimitada em 

apenas um aspecto, por entendê-lo adequado para o objetivo proposto ao definir o 

tema: o ruído. 

O assunto apaixona e espera-se que, no decorrer do trabalho se possa 

ampliar a curiosidade da pesquisa do tema proposto para os que desenvolvem a 

atividade: administradores, chefes e dirigentes e também, o leigo. Pode-se, assim, 

despertar o interesse também em pesquisas nesta vertente da medicina voltada às 

atividades desenvolvidas, inclusive pelos policiais militares, que desempenham 

funções operacionais de rotina, e que, em primeira e grotesca análise, desenvolvem 

atividades insalubres. 

A metodologia utilizada para a produção desta pesquisa terá como 

método de abordagem o indutivo, que parte do específico para o geral: da definição 

de especificidades e aplicações, demonstrando os riscos reais do ambiente nas 

atividades desenvolvidas pelos tripulantes do BAPM e as medidas que podem ser 

adotadas pela Corporação. 

Será uma pesquisa aplicada, que se propõe produzir conhecimento para 

a organização e os integrantes do BAPM para que, embasados neste trabalho, 

possam ser adotadas providências objetivadas em melhorar a qualidade de vida e 

garantir o bom desempenho das suas atividades. 

A investigação será do tipo exploratório, quanto ao objetivo, 

fundamentada em um problema conhecido, com hipóteses definidas aplicando-se, 

técnicas de pesquisa bibliográfica e levantamentos para, embasados em referências 

técnicas, fundamentá-los corroborando ou não, com a percepção inicial do tema 

proposto. 
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Pesquisaremos os integrantes do BAPM comparando informações, com a 

avaliação das condições fisiológicas no tocante à audição, quando da sua inclusão e 

com os exames mais recentes. 

A motivação para descrição e análise destes fatores ocorreu por haver 

poucos estudos sobre o tema. No Brasil, são poucas as pesquisas específicas desta 

área. Há uma vertente voltada especificamente às unidades militares, que possuem 

em seus quadros de trabalho, profissionais com especialidade em medicina 

aeroespacial: ramo da medicina voltada às atividades aeronáuticas. Há pouco 

tempo, profissionais de saúde buscam isoladamente absorver conhecimento. 

O tema proposto pretende sanar algumas informações no tocante aos 

Equipamentos de Proteção Individual – EPI, onerosos em se tratando de aviação, a 

uma primeira análise. Pela ausência da cultura de aviação no caso, as Polícias 

Militares fazem com que seus administradores procurem parâmetros em áreas nas 

quais estão habituados a observar: isso ocorre na aviação civil que tem suas 

características de emprego e uso, bem distintas das da segurança pública. 

Observamos na pesquisa que, no referente à segurança do trabalho, 

existem inúmeros estudos do governo, pelo Ministério do Trabalho: a exigência do 

cumprimento de normas, como previsto no Capítulo V, Título II, da Consolidação das 

Leis do Trabalho, relativas à segurança e medicina do trabalho. 

Em virtude desta obrigação legal e pela Portaria n 3.214, de 8 de junho de 

1978, o Ministério do Trabalho normatizou, por Normas Regulamentadoras, entre as 

quais a número 1 - Disposições Gerais que, em seu item 1.1 determina:  

 

As Normas Regulamentadoras - NR, relativas à segurança e medicina do 
trabalho, são de observância obrigatória pelas empresas privadas e públicas 
e pelos órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como pelos 
órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, que possuam empregados 
regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

 

Em virtude desta Lei são todos obrigados a seguir as Normas 

Regulamentadoras referentes à segurança e medicina do trabalho. Note-se, porém, 

a controvérsia: o Estado, que obriga ao cumprimento das mesmas, só se sujeita a 

segui-las se houver, em seus quadros, funcionários regidos pela CLT. 
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Com a mesma finalidade, em suas normas e de acordo com a Portaria 

GM n 3.214, de 8 de junho de 1978, o Estado obriga à criação da Comissão Interna 

de Prevenção de Acidentes – CIPA e, segundo a Norma Regulamentadora número  

5, no seu item 5.1 tem como objetivo: “A prevenção de acidentes e doenças 

decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho 

com a prevenção da vida e a promoção da saúde do trabalho.” A CIPA deve ser 

criada de acordo com a atividade e o número de trabalhadores que possuir o 

empregador, sendo estes quantitativos demonstrados no ANEXO 1, deste trabalho. 

Ao observarmos a Polícia Militar – PM, notamos como seria fácil constituir 

algo nestes moldes. Nossa instituição possui pessoas qualificadas, nas mais 

variadas áreas de atividades desenvolvidas pela PM, em condições de elaborar 

trabalhos na solução de problemas encontrados por seus integrantes, no 

desempenho de sua atividade. Nossos quadros abrigam também, profissionais das 

mais variadas especialidades de medicina.  

Cabe salientar ainda que as CIPA’s são constituídas por colaboradores 

das mais diversas ocupações, desde o servente até o líder: todos recebem 

treinamento para entender o significado, a função e, as normas de saúde e 

segurança do trabalho. 

Procuramos tecer estes comentários em vista de o assunto proposto 

relacionar-se estreitamente com a segurança do trabalho. O tema procura 

desenvolver métodos e técnicas a serem adotados, com o objetivo do aumento da 

produtividade, dos níveis de segurança do trabalhador e, conseqüentemente, de 

melhora substancial na qualidade de vida. 

O estudo dos fatores ambientais se torna importante, até mesmo pela 

observação de fatos históricos e da mitologia: dentre os mais célebres para a 

segurança da aviação, está o acontecimento com Dédalo, refugiado na Ilha de 

Creta, com seu filho Ícaro. 

Dédalo confeccionou uma asa de cera, com o objetivo de fugirem da Ilha 

de Creta, onde estavam aprisionados. Ignorando os conselhos do pai, Ícaro voou 

demasiado alto, ocasionou o derretimento da cera que prendia as asas o que o 

precipitou ao mar. Observamos claramente o ambiente influenciando na tentativa de 

voar, pois, o calor derretendo a cera foi causa da queda de Ícaro. 
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Utilizando o mesmo exemplo, o das asas de Ícaro, podemos estar diante 

de uma figuração da capacidade criativa do Homem: sempre buscando alcançar o 

que lhe parece impossível, acaba criando novos e mais ousados objetivos. Porém, o 

mesmo exemplo nos ensina a adotar medidas para que fatores ambientais não 

afetem o exercício da atividade pretendida. 

 

 

Ilustração 1 – Pintura simbólica de Ícaro. 

Fonte: <http://jasoninternauta.lacoctelera.net/categoria/unos-pocos-
dibujos>. Acesso em 10 maio 2009. 

 

Como neste caso não se percebe a possibilidade de eliminar a causa que 

é o sol, Ícaro poderia ter tentado voar mais cedo ou no final de tarde, o que 

diminuiria a incidência solar e, com certeza, a temperatura estaria mais baixa. É com 

este objetivo que a segurança de vôo trabalha e, também, a segurança no trabalho. 

Será esta a visão do desenvolvimento da pesquisa, buscando subsídios para que 

tenhamos, dentro do BAPM, a adoção de EPI’s adequados ao desenvolvimento das 

suas atividades, com a conseqüente melhoria da qualidade de vida, do desempenho 

e da produtividade o que certamente vai gerar mais segurança na operação, além de 

abastecer de subsídios os dirigentes, para que sejam estas medidas implementadas. 
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2 SISTEMA AUDITIVO 

 

 

A pesquisa abordará os aspectos relacionados à fisiologia auditiva 

associada à atividade aérea, com a sujeição do profissional às diversas influências: 

desde uma simples inteligibilidade da fala às alterações de humor, perda temporária 

da audição e, até mesmo, perda total da capacidade de ouvir. 

Notamos que há relação direta entre os sistemas fisiológico e nervoso 

central, porém, o estudo se faz de forma individualizada, até mesmo para se que 

obtenha a compreensão pormenorizada de cada sistema. 

Os estudos também revelaram outro fator associado às questões do 

ruído: a vibração. Ela ocorre, em especial, nas aeronaves de asas rotativas com 

influência significativa, por tratar-se do corpo humano possuidor de, 

aproximadamente, 56% de líquidos na sua composição. Afirmam Guynton e Hall 

(1997), que embora a maior parte desse líquido resida no interior das células –o 

líquido intracelular -, cerca de um terço ocupa espaços por fora das células: o líquido 

extracelular. 

Deparamo-nos com uma das primeiras conclusões da pesquisa: a inter-

relação dos sistemas, denominada equilíbrio homeostático, definido por Guynton e 

Hall (1997) e pelos fisiologistas como manutenção das condições constantes ou 

estáticas do meio interno, como segue: 

 

Em essência, todos os órgãos e tecidos do corpo exercem funções que 
ajudam a manter essas condições constantes. Por exemplo, os pulmões 
fornecem oxigênio para o líquido extracelular para repor o que está sendo 
consumido pelas células; os rins mantêm constantes as concentrações 
iônicas e o sistema gastrintestinal fornece nutrientes. 

 

De acordo com Priberan6, dicionário eletrônico da Língua Portuguesa on-

line –, Homeostasia, tem sua origem do grego hómois, -a, -on, semelhante 

adicionado a stásis, -eos, estabilidade mais, ia; ou substantivo feminino da biologia 

                                                 
6 Dicionário eletrônico da Língua Portuguesa on-line. Disponível em: <www.priberan.com.br>. Acesso 
em: 09 mar. 2009. 

http://www.priberan.com.br/
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como sendo o processo pelo qual um organismo consegue a constância do seu 

equilíbrio, igual à homeostase. 

Este conceito é consideravelmente moderno, pois, de acordo com Casg 

(1981), antigamente o corpo aparecia como um catálogo de órgãos definidos por 

funções individuais: as primeiras tentativas de anatomia comparada consistiram em 

colocar lado a lado, órgão por órgão, dado o contexto ideológico. 

Um dos primeiros a definir as novas tendências foi Georges Cuvier que 

afirmou: “a unidade do organismo é realizada por correlações precisas, demasiado 

precisas para que uma modificação ponha em causa a sua viabilidade.” 

Gasg (1981, p. 11-12) afirma que, seguindo a mesma tendência, Étienne 

Geoffroy Sainte-Hilaire, desenvolve uma parte das idéias de Jean Lamarck. Para o 

autor, unidade é o resultado obrigatório para sobreviver das tendências internas de 

transformação ocasionadas pelas modificações do meio exterior, sendo que a 

manutenção da unidade ocorre pela existência de relações estritas, as conexões, no 

interior das quais intervêm fenômenos de compensação. Fica clara a 

interdependência dos sistemas e a influência do meio neste equilíbrio, bastando 

algum tempo para chegarmos às atuais definições. 

Além da função auditiva, o sistema do aparelho auditivo é responsável 

pelo equilíbrio. Em relação à função sonora, a mais conhecida é compreendida entre 

as ondas sonoras de freqüência de 20 a 20.000Hz. A função de equilíbrio baseia-se 

em dois sentidos: o da pressão da gravidade e o do deslocamento do corpo no 

espaço. O sistema divide-se em três seções: orelha externa ou pavilhão auditivo, 

orelha média e orelha interna. 

Geralmente, o indivíduo entende que o sistema auditivo, basicamente, é 

formado pela orelha com, apenas, a função de permitir aos seres vivos ouvir sons e 

produzir reações como medo, alegria e irritação, graças a um sistema complexo que, 

em conjunto com o sistema nervoso central, faz parte da realidade cotidiana. Gasc 

(1978, p. 45) afirma que “vivemos continuamente num banho de sensações, das 

quais uma ínfima parte atrai a nossa atenção [...]” Portanto, selecionamos as 

sensações ou conjunto de sensações necessárias à nossa sobrevivência, sendo 

esta a função primária do sistema central: a manutenção da vida. 
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A orelha externa da ilustração n. 2, é a porção visível deste sistema e 

compõe-se de pavilhão auricular, meato acústico externo e membrana do tímpano. 

 

 
Ilustração 2 – Pavilhão Auditivo. 

Fonte: Disponível em: 
<http://www.fotosearch.com.br/IST187/v3047068/>. 
Acesso em: 13 mar 2009. 

 

 

Ilustração 3 – Ouvido externo. 

Fonte: Disponível em: <http://www.afh.bio.br/sentidos/Sentidos3.asp>.

Acesso em: 13 mar. 2009. 

 

O pavilhão auricular possui forma de concha. Suas curvaturas 

facilitadoras da captação das ondas sonoras são posicionadas de forma a permitir a 

percepção da direção da fonte sonora, conforme a ilustração n. 3 que, em uma 

pessoa normal se faz pelo tempo de chegada: se a fonte sonora está à sua 

esquerda, o sistema da esquerda receberá o primeiro estímulo. 

http://www.fotosearch.com.br/IST187/v3047068/
http://www.afh.bio.br/sentidos/Sentidos3.asp%3E.
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O aparelho auditivo é composto por uma parede de pêlos e glândulas 

secretoras de cera com função de proteger a membrana timpânica (tímpano). A 

finalidade do canal auditivo é amplificar freqüências de até 3 kHz. 

Outra seção distinta é a orelha média, representada pela cavidade 

timpânica ou caixa do tímpano. Comunica-se anteriormente com a nasofaringe 

através da tuba auditiva, posteriormente com as células da mastóide. Contém a 

cadeia ossicular formada pelo martelo, bigorna e estribo. Divide-se em: epitímpano 

ou ático, mesotímpano e hipotímpano e apresenta seis paredes, a saber: 

• Parede lateral: formada pela membrana timpânica - MT, parede 

lateral do ático e parede lateral do hipotímpano; 

• Parede superior: separa a cavidade timpânica da fossa cerebral 

média; 

• Parede inferior: formada pelo soalho ou parede jugular; 

• Parede anterior ou carotídea: comunica-se com o semi-canal do 

músculo tensor do tímpano e com a tuba auditiva; 

• Parede posterior ou mastóidea que é a própria mastóide; e 

• Parede medial ou labiríntica: separa a orelha média - OM do labirinto 

ou ouvido interno. Nela encontramos o promontório, plexo timpânico, 

janela oval (vestibular), janela redonda (coclear), canal do facial, 

canal semicircular lateral.  

A ilustração n. 4 exibe a membrana timpânica, denominada tímpano e o 

sistema ossicular, condutor do som através do ouvido médio. O tímpano tem forma 

cônica, com a concavidade voltada para baixo e para fora, em direção ao meato 

auditivo.  
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Ilustração 4: Ouvido médio e ouvido interno. 

Fonte: Tratado de Fisiologia Médica (GUYNTON, 1997, p. 498). 

 

Constituído por uma membrana fina e translúcida, separando a orelha 

externa da orelha média O tímpano possui aproximadamente 10 mm de diâmetro e 

80mm2 de superfície não-plana e apresenta pequena concavidade em seu centro 

denominada umbigo, correspondente à extremidade do cabo do martelo. Colado à 

parte central da membrana timpânica, está o cabo do martelo. Na outra extremidade, 

o martelo está fortemente ligado à bigorna, por meio de ligamentos, desta forma, 

qualquer movimentação do martelo é acompanhada por movimentação da bigorna. 

A extremidade oposta da bigorna se articula com a haste do estribo, cuja base se 

acopla à janela oval do labirinto membranoso, permitindo que as ondas sonoras 

penetrem no ouvido interno, a cóclea.  

Os ossículos do ouvido médio estão suspensos por ligamentos de tal 

forma que o martelo e a bigorna, juntos, funcionam como alavanca simples, cujo 

suporte se localiza aproximadamente nas bordas da membrana timpânica. A grande 

cabeça do martelo, situada no lado oposto ao apoio do cabo, equilibra quase 

exatamente a outra extremidade da alavanca. A articulação da bigorna com o estribo 

faz com que a base deste, em contato com a janela oval, empurre o líquido coclear 

todas as vezes que o cabo do martelo se move para dentro e, obviamente, puxe o 

líquido coclear todas as vezes que o martelo se mover para fora. O cabo do martelo 

é continuamente puxado para dentro pelo músculo tensor do tímpano e mantém a 

membrana timpânica sempre tensionada. Desta forma, as vibrações sonoras que 

atuam sobre qualquer porção da membrana, são transmitidas ao martelo, o que não 

aconteceria se a membrana estivesse frouxa. 
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Evidente não pretendermos ministrar uma aula de anatomia ou de 

fisiologia. Queremos, apenas, descrever alguns itens para a compreensão básica do 

leitor, até mesmo porque se trataria de um trabalho de fotocópia dos assuntos aqui 

tratados, desvirtuando o objetivo principal predisposto desde o início. 

O que pretendemos é demonstrar a influência do meio e a forma que ele 

pode, realmente, influenciar no desenrolar das atividades desenvolvidas pelos 

integrantes do BAPM, dando assim uma linha de ação para diminuir as influências 

destes fatores nas tripulações. 
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3 LESÕES AUDITIVAS 

 

 

Sobre o tema, podemos afirmar que as lesões auditivas podem originar-se 

por diversos fatores.  

 
Ilustração 5: Membrana timpânica, o sistema ossicular do ouvido médio e 
o ouvido interno.  

Fonte: Tratado de Fisiologia Médica (GUYNTON, 1997, p. 498). 

 

A ilustração n. 5 demonstra o sistema auditivo, e nela se observa que os 

problemas de audição podem ser de origem física/anatômica, química, neurológica e 

também induzida por ruído, que é o foco da investigação que aqui se procede. 

Fortalecendo a afirmativa, extraímos do Manual Merk eletrônico a 

informação que as perdas auditivas podem ser causadas por problemas mecânicos 

do canal auditivo ou do ouvido médio, que bloqueia a condução do som (perda 

auditiva condutiva). Causas de perdas auditivas: 

 

a) Provocada pela obstrução, por acúmulo de cera ou por objetos 
introduzidos no canal do ouvido; b) Pela perfuração ou outro dano causado 
ao tímpano; c) Pela infecção no ouvido médio; d) Infecção, lesão ou fixação 
dos pequenos ossinhos (ossículos) dentro do ouvido médio (Manual Merk, 
loc. Cit.). 

 

A perda auditiva também pode ocorrer por lesão do ouvido interno, do 

nervo auditivo ou das vias do nervo auditivo no cérebro (perda auditiva 

neurossensorial) e pode ser ocasionada pelos seguintes fatores: 



41 
 

a) Ruído intenso é causa freqüente de surdez. Intensidades de som acima 
de 75 decibéis podem causar perdas auditivas induzidas pelo ruído - PAIR. 
As lesões no ouvido interno podem ocorrer após uma exposição simples ao 
ruído ou após exposições prolongadas de meses ou anos. Exemplos de 
ruídos mais comuns, causadores de perdas auditivas: máquinas industriais, 
armas de fogo, motocicletas, máquinas de cortar grama, música em volume 
alto, estouro de foguetes; b) Infecções bacterianas e virais, especialmente 
rubéola, caxumba e meningite, podem causar surdez de percepção; c) 
Certos medicamentos, especialmente alguns antibióticos, podem lesar as 
estruturas neurossensoriais, causando surdez; d) Infecção, lesão ou fixação 
dos pequenos ossinhos (ossículos) dentro do ouvido médio; e) Idade - a 
perda auditiva gradual devido ao fator idade, denominada presbiacusia, é 
ocorrência quase habitual nos idosos. A deficiência auditiva abrange cerca 
de 30% nas pessoas acima de 65 anos e 50% acima de 75 anos. A 
presbiacusia é a causa mais comum de surdez e provavelmente resulta de 
uma combinação de vulnerabilidade genética, doenças e/ou distúrbios 
metabólicos (diabetes, e exposição a ruídos). É um processo degenerativo 
de células sensoriais do ouvido interno e fibras nervosas que se conectam 
com o cérebro; f) Surdez congênita - o nascimento de uma criança surda, 
pode ter causa hereditária (genética) ou embrionária (intra-uterina). Entre as 
causas intra-uterinas mais freqüentes estão: rubéola, sífilis, toxoplasmose, 
herpes, alguns tipos de vírus e determinados medicamentos consumidos 
pela gestante; g) Variação de pressão no líquido do ouvido interno pode 
ocasionar perda gradativa da audição. Trata-se da doença de Menière e 
vem acompanhada, em sua forma clássica, de vertigem e zumbido; h) 
Tumores benignos e malignos que atingem o ouvido interno ou a área entre 
o ouvido interno e o cérebro podem causar surdez, como: neurinoma, 
colesteatoma, hemangioma, glomus, carcinoma (Manual de Saúde7).

 

Diferenciam-se os tipos de perda auditiva comparando a forma como o 

indivíduo ouve os sons conduzidos pelo ar e como os conduzidos pelos ossos. 

As mesmas definições se encontram no Manual da Saúde já mencionado. 

Para ele, a perda auditiva pode ser de condução quando existe um bloqueio no 

mecanismo de transmissão do som, desde o canal auditivo externo até o limite com 

o ouvido interno. Define, também, que a perda auditiva de percepção ou 

neurossensorial (lesão de células sensoriais e nervosas) é a surdez provocada por 

problema no mecanismo de percepção do som desde o ouvido interno (cóclea) até o 

cérebro. Classifica a perda auditiva neurossensorial como sensorial (afeta o ouvido 

interno) ou como neural (compromete o nervo auditivo ou suas vias). Afirma, ainda, 

que a perda auditiva sensorial pode ser hereditária ou causada por ruído muito 

intenso (trauma acústico), por infecção viral do ouvido interno, por determinados 

medicamentos ou pela doença de Ménière. 

O mesmo autor define a surdez de percepção ou neurossensorial (lesão 

de células sensoriais e nervosas) como a surdez provocada por problema no 
                                                 
7 Manual de Saúde, loc. cit. 
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mecanismo de percepção do som desde o ouvido interno (cóclea) até o cérebro. 

Afirma, que a perda auditiva neural pode ser causada por tumores cerebrais que 

também lesam os nervos próximos e o tronco encefálico. As causas ainda incluem 

infecções, vários distúrbios cerebrais e nervosos (acidente vascular cerebral) e 

algumas doenças hereditárias (doença de Refsum).  

Na infância, o nervo auditivo pode ser lesado pela parotidite (caxumba), 

rubéola, meningite ou infecções do ouvido interno. As vias do nervo auditivo no 

cérebro podem ser lesadas por doenças desmielinizantes, que são as doenças 

destruidoras da membrana que reveste os nervos. 

Fortalecendo esta informação observamos na ilustração n. 6 a mesma 

complexidade, notadamente o incremento que não apenas pela via aérea 

percebemos os sons, inclusive, pela via óssea. 

 

 
Ilustração 6 – Doenças do ouvido. 

Fonte: <http://www.dgsotorrinolaringologia.med.br/apost_ouvido.htm>.  

Acesso em: 26 maio 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dgsotorrinolaringologia.med.br/apost_ouvido.htm
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4 FORMAS DE RECEPÇÃO DO SOM 

 

 

Para maior clareza de compreensão das formas de percepção dos sons, 

menciona-se, a seguir, descrições da apostila de Décio Góes de Lima. 

 

 

4.1 POR VIA AÉREA 

 

 

A orelha externa capta os sons ambientes e os dirige para a membrana 

timpânica que, vibrando junto com a cadeia ossicular, transmite e amplifica os sons 

para a janela oval. A vibração do estribo faz vibrar a perilinfa, desencadeando uma 

onda de vibração na membrana basilar da base para o ápice. Para freqüências altas, 

a onda é maior na base da cóclea (cada região ao longo da cóclea corresponde a 

uma freqüência). O órgão de Corti, que se encontra apoiado na membrana basilar, 

acompanha seus movimentos, e como as suas células ciliadas estão em contato 

com a membrana tectória, os cílios são deslocados. Isso provoca a despolarização 

das células ciliadas, aparecendo o impulso nervoso que é transmitido para o sistema 

nervoso central. A orelha possui, portanto, um segmento que transmite e amplifica o 

som para a o órgão de Corti (aparelho de transmissão ou condução) e um segmento 

que transforma a vibração em impulso nervoso e o transmite para o sistema nervoso 

central - SNC (aparelho de recepção ou neurossensorial). 

 

 

 

 

 

 



44 
 

4.2 POR VIA ÓSSEA 

 

 

A vibração do crânio, por exemplo, tocando-o com um diapasão (que é 

uma lâmina de aço ou pequeno instrumento com que se dá o tom), faz vibrar a 

perilinfa, desencadeando o impulso nervoso. Por inércia, a cadeia ossicular também 

vibra, existindo um componente condutivo na audição por via óssea. Para facilitar o 

raciocínio clínico considera-se que a audição por via óssea estimula diretamente o 

aparelho de recepção. 

 

 

Ilustração 7 – Corte vertical do sistema auditivo. 

Fonte: Manual de Saúde, loc. cit. 

 

Após esta breve descrição de anatomia e fisiologia, pois o tema é 

vastíssimo, existem informações suficientes para prosseguir o trabalho, definindo um 

tema específico da perda auditiva, que é A Perda Auditiva Induzida por Ruído 

(PAIR). 
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5 O RUÍDO 

 

 

Chiavenato (1979, p. 162) afirma que “dentro deste escopo temos a 

definição de ruído como sendo, geralmente um som indesejável”.  

Um som, porém, pode ser indesejado para uns e pode não sê-lo para 

outros, como explica Helfenstein (2008, p. 87). O mesmo autor lembra-nos dos 

aspectos psico-acústicos do ruído, quando afirma que, em aeroportos, os níveis de 

ruído podem chegar a 90 dB e que o barulho é irritante. E conclui: “se estamos 

tranqüilos, aceitamos aquele nível de ruído como normal, mas se estamos com 

problemas, ele poderá se tornar a causa de todos os males”.  

Observamos na primeira citação que o ruído pode ser um dos fatores a 

desencadear uma série de eventos que podem levar a um acidente ou incidente. 

Este fato fortalece os dados fornecidos pelo Centro de Investigação e Prevenção de 

Acidentes - CENIPA, e demonstrado no quadro n. 1, onde um dos fatores analisados 

na investigação de acidentes aeronáuticos é o fator Humano, perfazendo um 

percentual de 70%, e os fatores Ambientais, 28%. Desta forma, com este trabalho, 

estamos atuando em quase 98% dos fatores que influenciam em um acidente aéreo. 

Cabe salientar que, segundo Chiavenato (1979, p 162) o som possui duas 

características: a freqüência e a intensidade. A freqüência é o número de vibrações 

por segundo, emitidas pela fonte de ruído, e é medida em ciclos por segundo (cps). 

A intensidade do som é medida por decibéis (dB). 

Ao mesmo tempo em que alguns dizem que o ruído não provoca 

diminuição no desempenho do trabalho, pesquisas de Chiavenato (1979, p. 163), 

revelam citações como a de Helfenstein (2008, pg. 87) que afirma: “na aeronave, a 

abertura da porta, que separa a tripulação da cabine dos comissários e passageiros, 

tem um nível de ruído, no Boeing 737, que chega a 90 dB (ruído de impacto), 

tornando-se enervante aos pilotos.”  
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Quadro 1 – Fatores contribuintes dos acidentes. 

Fonte: <http://www.coter.eb.mil.br/html/gerencimento_risco.asp>. 

Acesso em: 1º. jul. 2009. 

 

Neste texto observamos a palavra “enervante” que em pesquisa no 

dicionário eletrônico Priberan significa: “fazer perder a energia, a força; debilitar; 

enfraquecer; ou excitar os nervos, ou enfraquecer-se, debilitar-se; sentir 

enervamento.” De acordo com o nosso trabalho, observamos que a segunda citação 

tem mais nexo com a anatomia e fisiologia auditivas, pois a associação com o 

sistema nervoso central é evidente. 

 

 

5.1 RUÍDO X ACIDENTE 

 

 

Com o exposto, podemos afirmar que o ruído provoca, sim, diminuição no 

desempenho do trabalho. Se, sob a influência de uma determinada fonte de ruído, 

precisamos pedir para que alguém repita para que haja compreensão, temos aí 

diminuição da produção. Em se tratando de aviação, onde tudo acontece em fração 

de segundos, torna-se mais evidente tal afirmativa podendo, inclusive, em alguns 

casos, desencadear situações catastróficas, como é o caso misterioso do acidente 

de Tenerife, em 27 de março de 1977, no arquipélago das Canárias – Espanha. Na 

ocasião, dois aviões Jumbo Boeing 747 se chocaram na pista daquele aeroporto, 

ocasionando a morte de 583 pessoas, e ferimentos em outras 61 Até hoje, é 
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considerado o maior acidente com vítimas na história da aviação mundial, sendo o 

ruído um dos fatores contribuintes levantados pela equipe de investigação. 

Para que se possa compreender onde este fator contribuinte teve sua 

influência serão transcritas na íntegra, algumas peças do relatório final, extraídas da 

wikipédia8 como seguem: 

A investigação do acidente concluiu que os principais fatores que o 

causaram foram: 

1°) O vôo da KLM erroneamente decolou sem ter recebido autorização. O 

comandante do vôo da KLM não tomou as medidas necessárias para abortar a 

decolagem, mesmo quando a tripulação de Pan Am informou que se encontravam 

na pista de aterrissagem, assim como sua enfática resposta sobre o comentário do 

engenheiro de vôo sobre a presença do avião da Pan Am na pista. 

 

 

Ilustração 8 – Arquipélago das Ilhas Canárias. 

Fonte: 
<http://photos1.blogger.com/blogger/2067/3930/1600/Imagem1.png>. 

Acesso em: 20 maio 2009. 

 

2°) a interferência de rádio e o ruído causado (grifo nosso) por duas 

chamadas simultâneas entre os aviões e a torre de controle. 

3°) a tripulação da Pan Am, equivocadamente, tomou a saída quatro em 

lugar da saída três, tal como lhe havia indicado a torre de controle; e 

                                                 
8 Disponível em:< http://pt.wikipedia.org/wiki/Desastre_a%C3%A9reo_de_Tenerife>. Acesso em: 20 
maio 09 

http://photos1.blogger.com/blogger/2067/3930/1600/Imagem1.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desastre_a%C3%A9reo_de_Tenerife
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4°) a utilização de fraseologia não convencional por parte das tripulações 

e da torre de controle. 

Muito tem se especulado sobre outros fatores que contribuíram para o 

acidente: a falha do Capitão van Zanten, comandante do vôo da KLM, em confirmar 

as instruções recebidas da torre de controle. Para o comandante da KLM, este foi 

um de seus primeiros vôos depois de ter passado seis meses treinando novos 

pilotos no simulador de vôo. Alguns especialistas opinam que ele pode ter sofrido da 

“síndrome de simulador”, na qual ele mesmo esteve a cargo de tudo no simulador — 

incluindo controle de tráfico aéreo simulado — estando fora por um extenso período 

de tempo do mundo real de voar. Outro aspecto que tem dado muito a especular foi 

a aparente dúvida do engenheiro de vôo da KLM para insistir em seus comentários e 

objetar a decisão de van Zanten, provavelmente não porque o comandante teria 

maior experiência, mas também, por ser um dos mais capazes e experimentados 

pilotos da empresa aérea. Também tem-se considerado a possibilidade de que van 

Zanten estivera apurado em iniciar o vôo devido às regulamentações alemãs 

referentes a exceder suas horas de serviço. 

 

 

Ilustração 9 - Esquema da colisão das duas aeronaves. 

A estrela vermelha indica o local exato da colisão. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Desastre_a%C3%A9reo_de_Tenerife>.

Acesso em: 20 maio 2009. 

 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0d/Map_Tenerife_Disaster_EN.svg
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desastre_a%C3%A9reo_de_Tenerife%3E.
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A transcrição das gravações entre os pilotos e a torre de comando9. 

Legendas utilizadas: Cap: Comandante. F/O: Primeiro oficial. F/E: Engenheiro de vôo. 

Todos os horários são GMTT

                                                

10. 

• 17h02:50 - Controle: KLM 4805, quantas intersecções vocês já passaram?  

A visibilidade prejudicava o julgamento e mesmo assim, o co-piloto do 747 holandês 

respondeu, sem muita segurança: 

• 17h02:56 - KLM 4805 F/O: Acredito que acabamos de passar pela quarta.  

Um dos fatores contribuintes para o desastre era o péssimo inglês do controlador de 

Tenerife. Durante todas as transmissões, ficaram registradas as dificuldades de 

entendimento na comunicação (grifo nosso). Assim, a tripulação da PanAm foi instruída 

para taxiar pela pista, seguindo o procedimento do 747 da KLM, mas livrando a pista na 

terceira saída pela esquerda e completando o percurso até a cabeceira 30 pela taxiway. O 

co-piloto Bragg repetidamente perguntou ao controlador qual seria a saída correta. 

• 17h03:36 - Controle: Saia da pista na terceira intersecção, senhor. Um, dois, três, 

terceira saída.  

• 17h03:39 - PA1736 F/O: Ah, afirmativo, muito obrigado!  

• 17h03:44 - Controle: Clipper 1736, reporte livrando a pista.  

• 17h03:48 - PA1736 F/O: Reportará livrando, Clipper 1736.  

Na cabine do jato da PanAm, a atividade era intensa (grifo nosso), com os últimos itens 

do check-list sendo verificados. A visibilidade havia piorado nitidamente, e já era inferior aos 

500m, dificultando aos tripulantes a visão externa em meio ao denso nevoeiro, e impedindo 

ao controle de enxergar qualquer aeronave na pista. Perdido no nevoeiro, sem saber, o 

PA1736 já havia ultrapassado a terceira intersecção e prosseguia taxiando pela pista de 

decolagem, ao mesmo tempo que o jumbo da KLM completava a curva de 180º na 

cabeceira oposta. Dentro da cabine de comando, a tripulação da KLM verificava os últimos 

detalhes antes de aplicar potência de decolagem. 

• KLM F/O: Ligo os limpadores de parabrisa?  

• KLM Cap: As luzes de decolagem estão ligadas.  

• KLM F/O: Não, os limpadores de parabrisa?  

 
9 BETING, Gianfranco. Black Box, Betingbooks. 
10 Acrônimo para Greenwich Mean Time, que em português significa Hora Média de Greenwich (mais 
comumente chamado de Hora de Greenwich), e é conhecido como o marcador oficial de tempo. O 
fuso horário é contabilizado a partir do meridiano de Greenwich: para oeste, o fuso é negativo, para 
leste será positivo. 
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• KLM Cap: Ah!... Não, se precisar deles eu peço.  

• KLM F/O: Check-list completo.  

Eram 17h05:28 quando o 747 da KLM parou na cabeceira 30. Como dois inimigos, os 

Boeing 747 encontravam-se frente a frente, no mesmo eixo da pista, sem contudo serem 

visíveis entre si: a distância que os separava era, naquele moment, de 1,700m, mas a 

visibilidade de apenas 500m ou menos. 

O Comandante van Zanten imediatamente aplicou potência de decolagem, sem esperar 

pela autorização do controle. Seu erro foi percebido pelo primeiro oficial Klaus Meurs, que 

imediatamente o interpelou: "Nós não temos autorização ainda." O comandante chefe da 

KLM reconheceu seu engano e reduziu a potência dos motores dizendo: "Certo, eu sei, 

vamos lá, solicite." Meurs então chamou o controle: 

17h05:44 - KL 4805 F/O: KLM4805 está pronto para a decolagem, aguardando as instruções 

de tráfego. 

17h05:53 - Controle: KLM4805, autorizado decolagem, intercepte localizador Papa, subir e 

manter nível 090, curva a direita após decolagem, voe na proa zero quatro zero até 

interceptar radial 335 do VOR Las Palmas. 

Antes mesmo de terminar as instruções, van Zanten aplicou potência de decolagem, 

mantendo os freios do 747 aplicados enquanto observava os parâmetros dos motores 

estabilizarem nas potências desejadas. Ao mesmo tempo, Meurs iniciava o read back ao 

controle, repetindo as instruções recebidas, um procedimento padrão para confirmar o 

entendimento das instruções. 

O 747 começava a correr na pista e, apressadamente, Meurs repetiu as instruções 

corretamente, concluindo sua rádio transmissão ao controle com uma frase que, 

devido a qualidade de sua pronunciação, levantou dúvidas: "We are now at take-off" - 

o que pode significar tanto "Estamos agora em decolagem" como "Estamos em 

posição para decolar." (grifo nosso) 

Eram 17h06:11. Esta última frase de Meurs deixou o controlador e a tripulação do 747 da 

PanAm alarmados. Por uma trágica coincidência, ambos entraram na fonia ao mesmo 

tempo, as mensagens embaralhando-se nos fones de ouvindo e impedindo a 

compreensão clara entre o controle e os dois 747, que agora sim, entravam em rota de 

colisão (grifo nosso). Falaram ao mesmo tempo: 

17h06:18 - Controle: Ok... 

17h06:18 - PA1736 F/O: Controle! Estamos ainda taxiando pela pista, este é o Clipper 1736. 
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17h06:18 - Controle: (finalizando sua transmissão para o 747 da KLM) ...aguarde 

autorização para decolagem, chamarei quando autorizado. 

Estas duas transmissões simultâneas não foram ouvidas: apenas um alto e estridente 

ruído ocupou as ondas de rádio (grifo nosso). A última chance de evitar a tragédia havia 

desaparecido. Preocupado, o controlador espanhol chamou mais uma vez o vôo da PanAm: 

17h06:20 - Controle: PA1736, reporte livrando a pista. 

Na cabine do jato da KLM, o engenheiro de vôo percebeu o potencial conflito e, alarmado, 

interpelou os dois pilotos: 

KLM F/E: Ele ainda não liberou a pista? 

KLM Cap: O que você disse? 

KLM F/O: O PanAm ainda não liberou a pista? 

O Comandante e o primeiro oficial, absortos na decolagem, responderam ao engenheiro de 

vôo quase em uníssono: 

KLM Cap e F/O: Ah, sim! 

Ao mesmo tempo, na cabine do jato da PanAm, os tripulantes ficaram alarmados com a 

transmissão do KLM e com o fato de ainda estarem taxiando pela pista em uso. 

PanAm Cap: Vamos dar o fora daqui! 

PanAm F/O: O KLM está ansioso, não está? 

PanAm F/E: Depois de nos retardar por mais de uma hora e meia, agora ele está com 

pressa! 

Neste mesmo momento, o comandante Grubbs começou a perceber em meio ao nevoeiro, a 

luminosidade originada pelos faróis de decolagem do 747 da KLM, avançando a mais de 

200 km/h diretamente contra o jato que ele comandava. Após um segundo de hesitação, ele 

gritou. 

PanAm Cap: Está lá... Olha para ele lá esse... esse filho da mãe vem para cima da gente! 

O co-piloto Bragg começou a gritar para Grubbs, como se pudesse, com seu desespero, 

tirar os jatos da inevitável colisão: 

PanAm F/O: Saia da pista! Saia! Saia! 

Grubbs encheu as mãos nas manetes do 747 da PanAm, ao mesmo tempo que virava a 

bequilha para a esquerda, na tentativa de jogar o 747 no gramado adjacente. Ao fazer isso, 

acabou ficando num ângulo de quase 45 graus com o eixo da pista e com o 747 da KLM. Na 
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cabine do jato holandês, neste exato momento, o primeiro oficial Meurs cantava a 

velocidade de decisão, V1, indicando a van Zanten que a partir daquele instante a 

decolagem não poderia mais ser abortada. Mais quatro segundos e van Zanten olhou para 

fora. Foi quando ele viu o 747 azul e branco da PanAm atravessado de lado, a menos de 

500 metros adiante. Sua reação imediata foi puxar o manche para trás, instintivamente, o 

que provocou sobre-rotação e impacto da cauda do 747 com o solo. Ao mesmo tempo, a 

caixa preta registrou o último som gravado na cabine do 747 da KLM. Jacob van Zanten 

gemeu, atordoado com o impacto inevitável: 

KLM Cap: Ohhh. 

 

 

5.2 RUÍDO X FATOR CONTRIBUINTE 

 

 

Observamos neste exemplo a influência do ruído como um dos fatores 

contribuintes: se este fator tivesse sido eliminado provávelmente este, como muitos 

outros acidentes, pudessem ser evitados. 

Definimos os fatores contribintes como elos de uma cadeia de eventos ou 

mais popularmante falando “efeito dominó”. Figurativamente para demonstrar esta 

afirmativa observemos o quadro abaixo: 

 

Gráfico 1 - Demonstrativo do efeito dominó 1. 

Fonte: <http://www.esteio.com.br/destaque/SIPAER.pdf>.  

Acesso em: 26 maio 2009. 

 

http://www.esteio.com.br/destaque/SIPAER.pdf
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Gráfico 2 - Demonstrativo do efeito dominó 2. 
Fonte: <http://www.esteio.com.br/destaque/SIPAER.pdf>. 

Acesso em: 26 maio 2009. 

 

 

Gráfico 3 - Demonstrativo do efeito dominó 3. 

Fonte: <http://www.esteio.com.br/destaque/SIPAER.pdf>. 

Acesso em: 26 maio 2009. 

 

Evidentemente outros fatores contribuíram, porém, no último momento 

que os pilotos tiveram para a tomada de decisão foi incorreta a interpretação da 

comunicação, e o ruído na cabine ao aplicar a manete de potência – cerca de 120 

dB – propiciaram um ambiente perfeito para o acidente. 

 

 

 

 

 

http://www.esteio.com.br/destaque/SIPAER.pdf
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6 PERDA AUDITIVA 

 

 

Após comentarmos alguns aspectos de anatomia e fisiologia e, 

demonstrarmos de forma prática o ruído – influenciando na tomada de decisão –, 

traremos algumas considerações a respeito de métodos e modelos que podem 

reduzir a influência deste agente na ocorrência de acidentes ou incidentes aéreos 

visando à melhora da qualidade de vida dos integrantes do BAPM. 

Como já abordado, as alterações auditivas podem ocorrer por diferentes 

etiologias, acometendo partes específicas do sistema auditivo. De acordo com 

Guynton (1997) essas alterações podem ser: neurossensorial (provocada por lesões 

da cóclea ou do nervo auditivo), condutiva (causada por lesões do mecanismo para 

transmissão dos sons até a cóclea) ou mista. 

As alterações auditivas no tipo neurossensorial acontecem quando a 

orelha interna não processa normalmente o som. Isso pode resultar de uma 

variedade de causas, mas o cenário mais típico é o dano às células ciliadas na 

cóclea com a exposição a ruídos muito altos e/ou ao processo natural de 

envelhecimento. Quando as células ciliadas não respondem, os sons não são 

transmitidos apropriadamente para o nervo auditivo e então ao cérebro. “A perda 

auditiva neurosenssorial aborda cerca de 90% de todas as perdas auditivas.” 11  

No caso da alteração condutiva, as estruturas da orelha externa ou média 

falham ao conduzir as ondas sonoras para a orelha interna de forma adequada. As 

causas incluem infecções de orelha, danos físicos à orelha, como perfuração do 

tímpano, ou até mesmo excesso de cera no canal auditivo. 

Interessante ressaltar que um indivíduo pode apresentar os dois tipos de 

cometimento em uma orelha: condutivo e neurossensorial. Nesses casos se diz que 

ele apresenta alteração auditiva do tipo mista. 

De acordo com Guynton, (1997) se as lesões forem as neurais (as que 

afetam o nervo auditivo ou a cóclea), a pessoa ficará permanentemente surda, 

                                                 
11 Disponível em: <http://www.starkey.com.br/pages/learn/learnHearing1.html>. Acesso em: 05 jul 09. 
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porém, se ambos – cóclea e nervo auditivo – estiverem íntegros, o sistema de 

condução ossicular possibilitará que as ondas sonoras cheguem até a cóclea por 

condução óssea. 

Hilda Maria Montes Ribeiro de Souza afirma em sua tese de doutorado 

apresentada na Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Osvaldo Cruz em 

1998, sob o título “Análise experimental dos níveis de ruído produzido por peça de 

mão de alta rotação em consultórios odontológicos: possibilidade de humanização 

do posto de trabalho do cirurgião dentista” que são importantes os métodos de 

prevenção não só em virtude da perda auditiva, mas também das complicações 

advindas de tal evento. A autora ainda define que: 

 

A PAIR (Perda Auditiva Induzida pelo Ruído) é um comprometimento 
auditivo passível de prevenção, podendo acarretar várias alterações 
importantes que interferem no cotidiano das pessoas. Uma dessas 
alterações é a incapacidade, que se refere aos problemas auditivos, 
experimentados pelo indivíduo com relação à percepção da fala em 
ambientes ruidosos: televisão, rádio, cinema, teatro, sinais sonoros de 
alerta, música e sons ambientais. Outra alteração é a desvantagem, 
relacionada às conseqüências não auditivas da perda, influenciada por 
fatores psicossociais e ambientais, como estresse, ansiedade, isolamento e 
auto-imagem pobre, que vão comprometer as relações do indivíduo na 
família, no trabalho, prejudicando o desempenho de suas atividades da vida 
diária. 

 

A tese que se menciona alinha-se com as pretensões deste trabalho, em 

que, através de ações, podemos prevenir lesões auditivas e, além disto, melhorar a 

qualidade de vida dos tripulantes. 

No mesmo trabalho a autora reporta-se a outros trabalhos, como os de 

Costa (1991), Seligman (1993), Azevedo (1994) e Kwitko (1996), em que os mesmos 

observam a interferência do ruído nos diversos órgãos e aparelhos, através de um 

mecanismo indireto, ativando e inibindo os sistemas nervoso, central e periférico. 
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Souza (1998) descreve estas alterações de forma didática, como segue: 

 

Aparelho circulatório - sabe-se que curtos períodos de exposição a níveis 
de pressão sonora entre 60 e 100dB(A), em pacientes normotensos e 
hipertensos, elevam a pressão sangüínea, em média, de 3,3 a 7%, além de 
provocar taquicardia. Em pessoas com surdez provocada pelo ruído, 
observa-se uma queda de pressão, desprovida ainda de explicação 
concreta; Aparelho digestivo - alterando o movimento peristáltico e 
provocando gastrites, úlceras, enjôos e vômitos; Sistema endócrino - 
provocando alteração no funcionamento glandular; Sistema imunológico - 
alterando os elementos de defesa; Química sangüínea - modificando os 
índices do colesterol, triglicerídeos e cortisol plasmático; Mulheres grávidas 
- o ouvido do feto está formado no 5° mês de gestação; a reação deste ao 
ruído pode ser observada através do aumento do batimento cardíaco e 
movimentação do corpo; Função sexual e reprodutiva - Nos homens, 
diminuiu a libido, levando à impotência e/ou infertilidade. Nas mulheres, 
altera a menstruação com ciclos anovulatórios; Vestibulares - Produzem 
dificuldade de equilíbrio, vertigens, desmaios e dilatação da pupila. Pode-se 
tornar crônica a labirintite, de acordo com a exposição;  

 

A autora prossegue descrevendo as alterações, de forma detalhada; 

 

Sistema nervoso - Tremores de mãos, diminuição de estímulos visuais, 
desencadeamento ou piora de crises epiléticas. QUICK & LAPERTOSA 
(1983) citam em seu trabalho que animais e seres humanos têm 
demonstrado que, em situações calmas e silenciosas, um ruído de 100 dB 
(A) produz sobressalto, mas em um ambiente de 70 dB (A), o mesmo som, 
brusco e intenso, determina reação muito mais intensa, fazendo com que 
pessoas excitáveis, neuróticas ou pré-psicóticas percam o controle e 
ultrapassem o limite do comportamento racional; Performance - 
interferência negativa na realização de tarefas físicas e mentais, com falta 
de concentração. Diminuição da produtividade e trabalhos intelectuais, 
aumento dos erros e velocidade de trabalho. Existem barulhos de curta 
duração ou intermitentes, impulsivos, capazes de produzir efeitos residuais 
com duração de apenas 15 a 30 seg. Admite-se que, independente do seu 
nível energético, o barulho intermitente ou flutuante, mais que contínuo, seja 
sempre ativador e, por isso, modifique o estado geral do organismo. O 
estímulo barulhento deteriora os processos de decisão ou de codificação ou 
descodificação, néscio, sobretudo, no seu aspecto de precisão 
(CARVALHO, 1985); Sono - insônia ou dificuldade de adormecimento. 
Diminuição da fase de sono profundo; Comunicação oral - Afeta também a 
privacidade das pessoas que precisam se comunicar em um tom mais 
elevado. A compreensão de algumas palavras fica prejudicada interferindo 
no relacionamento pessoal. A solução preventiva do EPI aumenta a 
sensação de isolamento do profissional, como já discutido anteriormente; e 
Psiquismo - surgimento de depressão e aparecimento da neurose do ruído 
podendo interferir diretamente nas relações interpessoais dos profissionais. 
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É evidente a necessidade de nos ater às formas de prevenção das lesões 

auditivas nos integrantes do BAPM, para melhor qualidade de vida, aumento da 

propensão ao trabalho e do tempo a se manter “aptos” ao serviço na unidade. 

O fator “aptos”, neste caso, é de relevante importância. No caso da 

aviação encontramos limites permissíveis para as perdas auditivas e se estes forem 

ultrapassados, o tripulante ficará afastado de vôo Além de tirar o profissional da 

atividade, implicará anos de investimentos descartados, além de fatores psicológicos 

e sociais que poderão ocorrer com tal fato. 

Assim sendo, segue transcrita, na íntegra, a Portaria do Departamento de 

Aviação Civil - DAC12 n. 744/DGAC, de 12 de novembro de 1999, item 67.41 dos 

Regulamentos Brasileiros de Homologação Aeronáutica - RBHA 67, da forma que 

segue: 

 

(a) Requisitos otorrinolaringológicos exigidos para obtenção de CCF de 1a 
classe (PLA, PC e MV), assim como para PP-IFR (2ª classe). 

(1) O inspecionando não deve ser portador de processo patológico ativo, 
agudo ou crônico, nem no ouvido interno nem no ouvido médio. 

(2) O inspecionando não deve ser portador de patologia das membranas 
timpânicas que seja incompatível com o exercício da atividade aérea. Uma 
perfuração simples e seca da membrana timpânica não implica, 
necessariamente, em incapacidade para o inspecionando. Em tal 
circunstância, não se outorga ou se renova o CCF, a não ser que se 
cumpram os requisitos auditivos requeridos para o caso. 

(3) O inspecionando não deve ser portador de obstrução permanente das 
trompas de Eustáquio. 

(4) O inspecionando não deve ser portador de desordens permanentes dos 
aparelhos vestibulares, sendo que disfunções passageiras podem ser 
consideradas como de incapacidade temporária. 

(5) Ambos os condutos nasais devem permitir a livre passagem do ar. Não 
deve existir nenhuma deformidade grave, nem afecção aguda ou crônica da 
cavidade bucal, nem das vias aéreas superiores. 

Não deve existir patologia aguda ou crônica grave das cavidades 
paranasais (seios da face). Os defeitos de articulação da palavra e a 
tartamudez são considerados causas de incapacitação para o 
inspecionando. 

                                                 
12 Alterado pela Lei n 11.182, que criou a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), foi aprovada em 
27 de setembro de 2005. 
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(6) O inspecionando não deve ser portador de deficiência de percepção 
auditiva que comprometa o bom desempenho de suas funções quando no 
exercício das atribuições que a sua licença lhe concede. 

(b) Requisitos auditivos para obtenção de CCF de 1a classe (PLA, PC e 
MV), assim como para PP-IFR (2ª classe). 

(1) O inspecionando submetido a uma prova com audiômetro de tom puro, 
não deve ter uma deficiência de percepção auditiva, em cada ouvido 
separadamente, maior do que 35 dB em nenhuma das três freqüências de 
500, 1.000 e 2.000 Hz, nem maior do que 50 dB na freqüência de 3.000 Hz. 
Este exame será realizado em todas as inspeções iniciais. Nas revalidações 
será a cada 5 anos. 

Nos inspecionandos acima de 40 anos de idade será a cada 3 anos. 

(2) No entanto, todo inspecionando com uma deficiência maior que a 
especificada anteriormente pode ser declarada apta nas seguintes 
condições: 

(i) Se tiver uma capacidade auditiva, em cada ouvido, separadamente, 
equivalente a de uma pessoa normal, com um ruído de fundo que simule as 
características de mascaramento do ruído da cabine durante o vôo no que 
se relaciona à voz e aos sinais de radiocomunicação; e 

(ii) Se puder ouvir uma voz de intensidade normal, em um quarto silencioso, 
com ambos os ouvidos, a uma distância de 2 metros do examinador e de 
costas para o mesmo. 

(c) Nos processos estabelecidos no parágrafo (b) desta seção, na escolha 
do que falar não se deve usar, exclusivamente, textos do tipo aeronáuticos. 
As listas de palavras equilibradas foneticamente podem ser utilizadas 
(LOGOAUDIOMETRIA). 

(1) Para fins de verificação dos requisitos auditivos, quarto silencioso é 
aquele em que a intensidade do ruído de fundo não chega a 50 dB, medida 
na resposta "lenta" de um medidor de nível sonoro com ponderação "A". 

(2) Para efeito dos requisitos auditivos, o nível sonoro médio da voz, na 
conversação normal, no ponto de emissão, se encontra na gama de 85 a 95 
dB. 

(3) O ruído de fundo a que se refere o parágrafo (b) (1) (i) desta seção deve 
ser composto por um espectro sonoro em que a gama de freqüências entre 
600 e 4800 Hz esteja devidamente representada. 

(4) A referência 0 (zero) para calibragem dos audiômetros de tom puro é a 
da Organização Internacional de Normatização (ISO). 

(d) Requisitos otorrinolaringológicos para CCF de 2ª classe (PP, CMO e 
OEE), exceto para PP-IFR. 

(1) O inspecionando não deve apresentar processo patológico ativo, agudo 
ou crônico, nem no ouvido interno nem no ouvido médio. 

(2) O inspecionando não deve apresentar desordens permanentes nos 
aparelhos vestibulares. As condições passageiras podem ser consideradas 
como causa de incapacidade temporária. 

(3) O inspecionando não deve apresentar nenhuma deformidade grave ou 
afecção grave, aguda ou crônica, da cavidade bucal ou das vias aéreas 
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superiores. Os defeitos de articulação da palavra e a tartamudez são 
considerados causas de incapacidade quando comprometerem a 
comunicação oral básica. 

(4) O inspecionando deve ouvir uma voz de intensidade normal, em um 
quarto silencioso, com ambos os ouvidos, a uma distância de 2 metros do 
examinador e de costas para o mesmo. 

(e) [Cancelado] 

(f) Nos processos estabelecidos no parágrafo (e) desta seção, na escolha 
do que falar não se deve usar, exclusivamente, textos do tipo aeronáuticos. 
As listas de palavras equilibradas foneticamente podem ser utilizadas 
(LOGOAUDIOMETRIA). 

(g) Os Raios-X dos seios paranasais são obrigatórios nas inspeções iniciais 
para obtenção de CCF de 1ª classe. Os inspecionados das outras classes 
de CCF só o farão quando houver indicação clínica. 

 

Nesta transcrição observam-se duas categorias distintas, com limites 

diferenciados, em virtude da função a bordo.  

No caso do BAPM, existem qualificações de Piloto Comercial que 

cumprem os requisitos de 1ª Classe, e Tripulante Operacional Multi Missão -TOM-M, 

que cumpre os requisitos de Operador de Equipamentos Especiais - OEE. 

No início das operações do BAPM, os Tripulantes Multi Missão não eram 

obrigados a realizar qualquer tipo de exame, apenas eram convidados a trabalhar na 

unidade. Para melhor qualidade da segurança das operações decidiu-se pela 

formação, em curso específico, tendo como um dos pré-requisitos a realização de 

exames em hospital credenciado na aeronáutica, sendo classificados como 

Operadores de Equipamentos Especiais. 

Em primeira análise, poderíamos simplesmente adotar medidas distintas, 

porém, trata-se de funções a bordo, onde o trabalho de equipe é fundamental para o 

sucesso da missão e as medidas preventivas e corretivas devem ser adotadas ou 

implementadas no coletivo.  

Como desde o início da pesquisa as publicações sobre o tema proposto 

são escassas, diferentemente de quando se refere a outras áreas de trabalho 

profissional, temos como limites permissíveis de exposição ao som, de acordo com a 

Norma Regulamentadora n. 15 (NR-15), da Portaria MTb n. 3.214/1978 (BRASIL, 

1978), que estabelece os limites de exposição a ruído contínuo, conforme o quadro 

n. 02. Baseia-se em estudos, levando-se em conta as duas principais características, 
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que são a freqüência e a intensidade, e segundo Chiavenato (1979, p. 163) os seus 

efeitos desagradáveis dependem da: 

1. Intensidade do som; 

2. Variação dos ritmos ou irregularidades; e 

3. Freqüência ou tom dos ruídos. 

 

 

Quadro 2 – Limites permissíveis de exposição ao som. 

Fonte: Norma Regulamentadora n.15 (NR-15), da Portaria MTb n.3.214/1978 
(BRASIL, 1978). 

 

Porém, para compreensão da relação do quadro n. 2 com o cotidiano, ou 

seja, qual a relação de, 85 dB ou 100 dB com os sons que percebemos no dia a dia, 

transcrevemos os quadros n. 02, 03 e 04. 

Em virtude destes valores e índices, deve o empregador adotar medidas 

preventivas ou corretivas para evitar a perda auditiva induzida por ruído e seus 

efeitos no organismo. Dentre os métodos mais utilizados para controle dos ruídos 

nas indústrias em especial, de acordo com Chiavenato (1979, p. 165), geralmente, 

estes podem ser incluídos em uma das classificações que seguem: 
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a) Eliminação do ruído no elemento que o produz, mediante reparação ou novo 
desempenho da máquina, engrenagens, polias, correias etc.; Separação da 
fonte do ruído, mediante anteparos ou montagem das máquinas e demais 
equipamentos sobre molas, feltros ou amortecedores de ruído; Tratamento dos 
tetos, paredes e solos em forma acústica para a absorção de ruídos. 

 

 
Gráfico 4 - Níveis de intensidade sonora. 

Fonte: Arquivo cedido pelo EsqdHU-1- Esquadrão de Emprego Geral HU-1 
da Marinha do Brasil. 

 

Gráfico 5 - Exemplos de intensidade sonora. 

Fonte: 
http://www.celuloseonline.com.br/imagembank/Docs/DocBank/dc/14676.pdf. 
Acesso em: 1o jun. 2009. 
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Pode-se acrescentar a este quadro a adoção de EPI que é de acordo com 

Wisner (1987), “[...] uma má solução. É sempre preferível suprimir na fonte os 

fatores prejudiciais ou desfavoráveis do ambiente, mas isso não é sempre possível” 

Quando a eliminação da fonte geradora do ruído não pode ser diminuída 

ou eliminada, e a adoção de EPI’s se faz absolutamente necessária, como é o caso 

da aviação, onde o ruído dos motores, a incidência solar, a possibilidade de impacto 

com a cabeça, objetos sólidos em suspensão lançados contra os olhos, a 

possibilidade de incêndio, são fatores latentes, devem ser verificados alguns 

aspectos com relação aos referido EPI’s, segundo Wisner (1987) que são: 

a) A eficácia da proteção; 

b) Se o novo EPI não irá criar um novo perigo; 

c) Se o EPI é compatível com a tarefa a ser realizada; 

d) O conforto e a duração máxima de uso. 

Não podemos, de acordo com estas afirmativas, apenas dizer que no 

caso do BAPM a adoção de earplugs13 e earmuffs14 resolvem o problema: devemos, 

sim, nos reportar à atividade desenvolvida e suas variáveis. 

Desta forma, estaremos levando em conta os aspectos verificados 

necessários abordados por Wisner, (1987), pois, a não verificação destes fatores 

poderá trazer transtornos na aplicação dos mesmos, surtindo os efeitos pretendidos 

ou gerando stress aos colaboradores ou aos gerentes. 

Chiavenato (1979, p. 165) corrobora com nossa afirmativa quando afirma: 

 

Muitos serviços de segurança não obtêm resultados, e até mesmo 
fracassam, porque não estão apoiados em diretrizes básicas bem 
delineadas e compreendidas pela direção da empresa ou porque não foram 
devidamente desenvolvidos em seus vários aspectos. 

 

O mesmo autor ainda afirma que “a segurança é uma responsabilidade de 

linha e uma função de staff.” Deixa claro que não adianta apenas adotarmos 
                                                 
13 Tampões de ouvido, que podem ser moldáveis (ajustáveis), de espuma de expansão ou semi-
rígidos de plástico de baixo custo, porém, de difícil aceitação pelo incômodo que às vezes gera, 
podendo prover uma redução entre 23 a 33 dB. 
14 Abafadores de ruído que envolvem todo o pavilhão externo ou ouvido, provendo uma redução de 
cerca de 10 dB. 
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earplugs ou earmuffs para todos os integrantes, pois por si só não são suficientes. O 

usuário deve, também, receber treinamento correto quanto ao uso e aos efeitos da 

exposição aos agentes agressores no ambiente de trabalho. 

Dentro desta perspectiva, observamos nas unidades do BAPM três 

funções definidas a bordo das aeronaves, cada uma com sua peculiaridade a saber: 

1) Comandante; 

2) Comandante de Operações Aéreas, e; 

3) Tripulante Operacional. 

O Comandante tem a função de comandar a aeronave, ou seja, pilotar. É 

o responsável pela segurança das operações, recebendo todas as informações 

repassadas, processando-as e, assim, definindo uma linha de ação ou decisão. 

O Comandante de Operações Aéreas é responsável pela administração 

das informações que advêm do Centro de Operações da Polícia Militar - COPOM, 

Centro de Operações do Corpo de Operações do Corpo de Bombeiros Militar - 

COBOM e outros órgãos ou via telefone. Deve repassar as mesmas à tripulação 

possibilitando a noção do cenário15; para adotar preliminarmente estratégias de 

atuação. 

O Tripulante Operacional tem a função de atender a ocorrência 

propriamente dita. Também lhe são delegadas as funções de assessorar o 

Comandante de Operações na segurança da aeronave no local da ocorrência, 

repassar informações ao Comandante de Aeronave sobre obstáculos e orientar 

quanto ao pouso em áreas restritas. 

Somente estes aspectos já dão a noção da importância da clareza da 

comunicação, da assertividade e do nível de exigência profissional que estão 

submetidos estes profissionais. 

Segundo a Norma Regulamentadora NR 16 do Ministério do Trabalho, em 

seu item 16.3:  

 

                                                 
15 Local onde se desenvolve a ocorrência, onde se faz necessário a intervenção por pessoal 
qualificado. 
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É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais 
interessadas requererem ao Ministério do Trabalho, através das Delegacias 
Regionais do Trabalho, a realização de perícia em estabelecimento ou setor 
da empresa, com o objetivo de caracterizar e classificar ou determinar 
atividade perigosa. 

 

Porém, tal assertiva não ocorre com órgãos do governo ou estatais. Assim 

sendo, temos uma lacuna ou brecha aberta à inserção de pessoas, colaboradores 

em atividades de risco. São indivíduos sem os cuidados adequados para a 

preservação do seu estado de saúde ou, como verificados nas empresas privadas; a 

segurança e higiene do trabalho não são verificadas ou observadas. 

Assim sendo, concluímos o segundo capítulo, e, a partir deste, 

demonstrar os meios disponíveis para alcançar tais níveis de segurança e melhorar 

a qualidade de vida dos colaboradores. 
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7 METODOS DE PREVENÇÃO 
 
 

Depois destas informações preliminares, podemos discorrer sobre os 

meios de prevenção de Perda Auditiva Induzida por Ruído - PAIR, pelos integrantes 

do Batalhão de Aviação da Polícia Militar de Santa Catarina - BAPM, no 

desenvolvimento das suas atividades. 

Como citado no capítulo anterior, Wisner (1987) delimita como necessário 

à implementação de um programa de proteção auditiva a adequação dos EPI’s, em 

que devem ser considerados os seguintes aspectos: 

1) A eficácia da proteção; 

2) Se o novo EPI não irá criar um novo perigo; 

3) Se o EPI é compatível com a tarefa a ser realizada; e 

4) O conforto e a duração máxima de uso. 

Um dos fatores a ser levado em consideração é que o colaborador deve 

ter noção da importância da adoção destas medidas para sua proteção. Apenas a 

adoção de tais equipamentos não equacionará os problemas: deve fazer parte de 

um programa abrangente, com palestras para orientação e participação efetiva do 

colaborador na definição do tipo de EPI. 

Com esta perspectiva, levando-se em consideração a afirmativa de alguns 

autores como Chiavenato (1979), que descreve assertivamente que “a segurança é 

uma responsabilidade de linha e uma função de staff.” 

Na busca de uma aplicação adequada das medidas preventivas, as 

empresas vêm adotando critérios de definição do EPI para seus colaboradores de 

forma participativa e, em alguns casos, até individualizada quando possível. 

Esta forma de definição do EPI, a nosso ver mais adequada, na verdade 

busca o comprometimento do colaborador com o programa de prevenção, 

diminuindo possíveis reclamações por parte do usuário, pois participou diretamente 

da escolha do referido equipamento que efetivamente irá utilizar. 

Com este modelo participativo diminuiremos as possibilidades de 

contarmos com colaboradores utilizando os EPI’s de forma inadequada, ou não 
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utilizando, como no caso dos abafadores de ouvido ou plugs de ouvido. Neste caso 

em específico, muitas vezes observamos nas indústrias ou linhas de produção os 

abafadores de ruído sendo utilizados como “colar”, e na aviação, algumas vezes, os 

plugs estão no bolso. 

No caso específico do Batalhão de aviação da Polícia Militar - BAPM, 

devemos considerar as atividades desenvolvidas pelos integrantes para definirmos e 

elencarmos os meios e equipamentos mais adequados ao emprego operacional. 

Para este embasamento de emprego nos reportamos à Diretriz 

Operacional de Procedimento Específico n..25, do Comando Geral da Polícia Militar 

de Santa Catarina, que tem por título “Emprego de Aeronaves”, já na definição de 

sua finalidade: “Regular o emprego de helicópteros à disposição da Corporação, em 

missões de radiopatrulhamento aéreo, especialmente operações de busca, resgate, 

salvamento e operações policiais militares de grande vulto, no Grupo de 

Radiopatrulhamento Aéreo - GRAER e em suas bases avançadas”, dando assim a 

percepção da gama de variáveis de emprego deste processo de policiamento, e os 

diferentes ambientes e cenários onde estas tripulações serão empregadas. 

Observamos desta forma que os EPI’s utilizados por estes profissionais 

devem permitir uma diversidade de emprego nas atividades por eles desenvolvidas, 

proporcionando desta forma proteção, conforto, segurança e a maior versatilidade 

possível. 

No mercado observamos a utilização de abafadores de ruído (earmuffs) e 

plugs de ouvido (earplugs) e, em alguns casos associados, com seu uso simultâneo. 

No caso do primeiro é necessária a utilização simultânea com sistema de 

comunicação, para que seja possível a troca de informações entre todos os 

tripulantes dentro da aeronave durante todas as fases do vôo. 

Poderíamos simploriamente chegar à conclusão que, com a adoção de 

bons fones de ouvido e plugs, estaríamos resolvendo o problema da intensidade do 

ruído, baixando os níveis de pressão sonora para índices aceitáveis e permissíveis: 

estaríamos assim chegando à conclusão do trabalho. Porém não foi para isto que 

nos propusemos a desenvolver esta pesquisa. Dispusemo-nos, sim, a discutir 

soluções mais adequadas, pois, esta primeira não se encaixa dentro da diversidade 

ou, diríamos, do espectro de atividade desenvolvida pelas tripulações do BAPM. 
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Para que se possa compreender um pouco a dinâmica descreveremos os 

hábitos de trabalho dos integrantes do Batalhão de Aviação da Polícia Militar - BAPM 

partindo de uma rotina que se inicia às 7h e se estende até o por do sol.16 Ao chegar 

à unidade, realiza-se toda a conferência do material de resgate, aquático, terrestre 

em altura, armamento e demais equipamentos. Após uma reunião (briefing) diária, a 

equipe e aeronaves são cadastradas no Centro de Operações da Polícia Militar - 

COPOM. 

A rotina de ocorrências é diversificada, podendo, a qualquer momento, ser 

acionada para uma ocorrência policial de acompanhamento de veículo em fuga, 

evoluindo para uma abordagem e até mesmo uma troca de tiros. Em seguida pode 

ser acionada para um acidente em rodovia com vítimas presas em ferragens, 

politraumatizadas, logo após ser acionado para uma parada cárdio-respiratória – 

PCR, acidente vascular-cerebral - AVC ou, até mesmo, para um transporte de 

doentes em estado grave de um posto de saúde ou pronto-socorro e/ou pronto-

atendimento para um hospital de referência da região. As tripulações podem ter 

contato com material contaminado por secreções, nas ocorrências típicas de 

resgate, não permitindo assim, o contato com os fones ou plugs, que podem estar 

contaminados e o tripulante infectar-se, pois esses procedimentos necessitam da 

acuidade auditiva do tripulante. 

Novamente, se tivéssemos uma visão simplória poderíamos apenas dizer 

que a adoção de luvas de procedimento seria suficiente. Com certeza, porém a 

própria luva de látex e o produto utilizado para facilitar sua utilização (talco industrial 

- Composição: SiO2 (Dióxido de Silício): 46,2, Al2O3 (Óxido de Alumínio): 37,4, 

Fe2O3 (Óxido de Ferro): 0,67, TiO2 (Dióxido de Titânio): 0,53, CaO (Óxido de 

Cálcio): <0,53, MgO (Óxido de Magnésio): <0,10, MnO (Óxido de Manganês): <0,01, 

Na2O (Óxido de Sódio): 0,51, K2O (Óxido de Potássio): 9,3, Carbonatos: isento)17 

podem desencadear reações alérgicas, devido às suas composições e modo de 

produção:  

 

                                                 
16 Desaparecimento diário do Sol no horizonte ocidental, que acontece devido ao movimento de 
rotação da Terra. Termo relacionado: Nascer do Sol. Disponível em: 
<br.weather.com/glossary/p.html>. Acesso em: 26 jun. 2009 
17 Disponível em: <www.simoquimica.com.br/iss/fispq.php?id=564>. Acesso em: 02 jun. 2009. 
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O látex é um líquido leitoso produzido pelas árvores de borracha (havea 
brasiliensis). Usando métodos de fabricação diferentes, o látex pode ser 
usado em uma grande variedade de produtos, como luvas e balões. 
Durante a fabricação destes produtos, agentes químicos são adicionados 
para aumentar a velocidade de secagem (vulcanização) e para proteger a 
borracha do oxigênio do ar 18  O látex também pode ser transportado no ar 
e causar sintomas respiratórios. Por exemplo, as proteínas do látex podem 
aderir ao talco de amido de milho usado em alguns tipos de luvas de látex. 
Partículas deste talco contaminado pelo alérgeno do látex são liberadas no 
ar e inaladas ou entrar em contato com o nariz ou os olhos e desencadear 
reações. Análise do ar em UTIs e salas de cirurgia revelam concentrações 
elevadas deste pó alergênico. O uso de luvas de látex não-talcadas ou 
luvas sintéticas (vinil, nitrila), mesmo que talcadas reduzem o risco destas 
reações. A capacidade de produtos de látex causar reações alérgicas - 
especialmente luvas – varia substancialmente de uma marca para outra ou 
entre os diversos lotes de produção. 19

 

Com estas informações observamos que até o próprio equipamento de 

proteção individual – EPI, que para determinada situação é essencial pode, em um 

segundo momento, fazer parte de um agente agressivo para seus usuários, devendo 

haver procedimentos claros de sua utilização e manuseio. Desta forma percebe-se 

que o tripulante deve ter o mínimo contato possível com seus EPI’s após o contato 

com secreções, demonstrado nas fotos 1, 2 e 3.  

Além disto, nas aproximações para pouso o terreno nem sempre é limpo e 

regular, devendo seus integrantes estar dotados de óculos de proteção para que 

partículas suspensas não lhe atinjam os olhos, podendo deixá-los fora de operação 

momentaneamente, provocar-lhes lesões leves ou até severas, levando-os a 

cegueira irreversível, como no caso das fotos 4 e 5. 

Estamos, portanto, diante de ambiente inóspito ao trabalho humano, que 

poderá ser minimizado ou tornar-se aceitável apenas com adoção de EPI’s 

adequados. Desta forma, poderá prover proteção adequada a acidentes ou 

incidentes e, até mesmo, prevenindo não apenas as lesões no sistema auditivo, mas 

em outros sistemas importantes ao desempenho das atividades desenvolvidas pelos 

integrantes do BAPM. 

 

 

 

                                                 
18 Disponínel em: <http://www.alergohouse.com.br/loja/d_latex.asp>. Acesso em: 02 jun. 09 
19 Disponível em: <http://www.alergohouse.com.br/loja/d_latex.asp>. Acesso em: 02 jun. 09. 



69 
 

7.1 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AUDITIVA PASSIVO 

 

 

7.1.1 Protetor auditivo tipo capa 

 

 

Ilustração 10 – Protetor auditivo tipo capa. 

Fonte: 
<http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/SaudeOcupacional>. 
Acesso em: 26 jun. 2009. 

 

Protetor auditivo tipo capa de canal tem como características a haste leve 

e um par de espumas que vedam a entrada do canal auditivo, confortavelmente, 

dispensando a necessidade de inserção. 

Características técnicas: haste única e flexível mantém baixa pressão e 

adapta-se a diferentes dimensões de cabeça. Conveniente para pessoas que usam 

protetores auditivos de vez em quando ou muitas vezes ao dia de forma intermitente. 

Nível de atenuação de ruído: NRRsf20 15dB (aprovado para uso atrás da cabeça e 

abaixo do queixo). 

 

 

 

                                                 
20 NRRsf (NOISE REDUCTION RATING - SUBJECT FIT) = índice de redução de ruído fornecido. 
Este índice, por ter sido obtido a partir de ensaio feito segundo o método B da Norma ANSI S12.6-
1997, não deve sofrer quaisquer correções adicionais. 
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7.1.2 Protetor auditivo tipo concha 

 

 

Ilustração 11 - Abafador de ruídos tipo concha. 

Fonte: 
<http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/SaudeOcupacional>. 
Acesso em: 26 jun. 2009. 

Protetores auditivos tipo concha, de fácil utilização e ajudam a reduzir a 

exposição ao ruído. 

 

 

7.1.3 Protetor auditivo espuma expansivel 

 

 

Ilustração 12 – Protetor auditivo espuma expansível. 

Fonte: 
<http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/SaudeOcupacional>. 

Acesso em: 26 jun. 2009. 
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Protetor auditivo do tipo plug de espuma moldável, para ser introduzida no 

canal auditivo. Deve realizar a compressão pelo usuário e, após introdução ele se 

expande, ocupando todo o espaço do canal auditivo: é descartável. 

 

 

7.1.4 Protetor pré-moldado 

 

 

Ilustração 13 – Protetor pré-moldado. 

Fonte: 
<http://solutions.3m.com.br/wps/portal/3M/pt_BR/SaudeOcupacional>. 
Acesso em: 26 jun. 2009. 

 

Os protetores auditivos pré-moldados são reutilizáveis e de fácil inserção; 

dispensa pressão ou compressão do plug para ser inserido no canal auditivo. 
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7.2 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO AUDITIVA ATIVOS  

 
 
7.2.1 ANR 
 

 
Ilustração n. 14 – Sistema de comunicação com redutor ativo de ruído. 
Fonte: <https://ssl.perfora.net/spencer-store-
online.com/sess/utn;jsessionid=154a631e2d393b8/shopdata/0030_Pilot+
Shop/0008_Headsets/0030_David+Clark/0020_David+Clark+Active+Nois
e+Reduction+Headsets/product_overview.shopscript>. Acesso em: 26 
jun. 2009. 

 

 

 
Ilustração 15 – Módulo de redução do ruído. 

Fonte: <http://www.globalav.com.au/anr2.html>. Acesso em: 26 jun. 

2009. 
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Ilustração 16 – Demonstração de funcionamento do ANR. 

Fonte: <http://www.themotorreport.com.au/5928/toyota-to-fit-active-noise-
cancelling-to-crown-hybrid/>. Acesso em: 25 jun. 2009. 

 

1) Fonte de emissão de ruído. 

2) O som é captado pelo microfone e enviado ao circuito de cancelamento 

do ruído. 

3) O sistema reproduz uma onda sonora idêntica a frente da origem 

sonora. 

4) Quando as duas ondas se encontram se anula reduzindo 

significativamente o ruído. 

 

 

7.2.2 CEP 
 

 
Ilustração 17 – Capacete de vôo e fone de ouvido com sistema ear plug. 
Fonte: <http://www.anr-headsets.com/Html_folder/CEP.html>. Acesso 
em: 20 jun. 2009. 
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Ilustração 18 – Demonstrativo da aplicação do ear plug no ouvido 
externo. 
Fonte: <http://www.anr-headsets.com/Html_folder/CEP.html>.  
Acesso em: 20 jun. 2009. 

 

Teoricamente as adoções dos equipamentos das ilustrações 10, 11, 12 e 

13 anteriormente listados poderiam resolver as questões referentes à proteção 

auditiva, seriam de fácil implantação por serem mais comumente utilizados e por 

possuírem um custo muito baixo. 

Porém, estão apresentados nas ilustrações 15, 16, 17 e 18 os 

equipamentos que, de acordo com Wisner (1987), Chiavenato (1979) e Gasc (1981) 

seriam os sistemas os sistemas mais adequados para emprego no BAPM. Estes 

dois sistemas o CEP (ilustrações 17 e 18) e ANR (ilustrações 14, 15 e 16), já foram 

alvos de estudo. O CEP supera o ANR com relação à inteligibilidade da fala de 

acordo com USAARL (U.S. Army Aeromedical Research Laboratory Report) n. 95-29 

de 1995, desenvolvido pela Aircrew Protection Division. 

Neste estudo definido para verificar qual dos dois sistemas seria mais 

adequado para uso dos membros da aviação do exército americano, levando em 

consideração o aspecto “inteligibilidade da fala”, chegou-se às seguintes avaliações: 

 

 

 

 

 

 

http://www.anr-headsets.com/Html_folder/CEP.html
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CEP ANR 

CEP Vantagens: 
1. Inteligibilidade mais clara do que o capacete 

simples com earplugs ou ANR. 
2. Melhora a proteção auditiva em relação ao 

ANR. 
3. Peso menor. 

4. Não requer fontes de energia, ou mudanças 
no sistema de comunicação da aeronave. 

5. Em virtude disto 10 (dez) vezes menos 
dispendioso do que ANR. 

6. Proteção contra o ruído não é afetado pelo 
uso de óculos 

CEP Desvantagens: 
1. Dispositivo deve ser introduzido no canal 

auditivo pelos usuários. 
2. As espumas expansivas sujam, devendo 

receber instruções de utilização e 
substituídas com freqüência. 

3. Existe a necessidade de integrar o sistema co
microfone miniatura para reduzir número de

utilizados pelo protótipo atual. 

ANR Vantagens: 
1. Sistema passivo, bastando simplesmente 

colocar o capacete sem qualquer outra ação. 
2. Inteligibilidade da fala melhor do que o 
capacete sozinho, ou capacete com earplugs. 

3. Melhor do que a proteção auditiva normal 
tripulações capacete sozinho. 

ANR Desvantagens: 
1. Inteligibilidade da fala não tão bom como o 

CEP. 
2. Proteção contra o ruído diminuiu utilizando o 

capacete sem ajuste adequado. 
3. Maior peso, indo contra as tendências de 

capacetes mais leves. 
4. Exige nova fonte de energia, não está 

disponível nos atuais sistemas de comunicação 
de aeronaves. 

5. Dez vezes mais caro do que CEP. 
6. Os sistemas atuais de ANR diminuem a 

resistência a fadiga das tripulações de 
aeronaves do exército. 

7. A confiabilidade dos componentes eletrônicos 
no ambiente operacional é desconhecida. 

Quadro n. 3 – Comparativo CEP X ANR. 

Fonte: USAARL (U.S. Army Aeromedical Research Laboratory Report) No. 95-29 de 1995, 
desenvolvido pela Aircrew Protection Division. 

 

Devemos levar alguns aspectos em consideração, como a evolução 

tecnológica, pois o trabalho foi realizado em 1995. Transcorreram-se catorze anos, 

tempo em que ambos os sistemas sofreram evolução, principalmente nos fatores 

negativos ou desvantagens levantadas e observadas por Kevin T. Mason e Ben T. 

Mozo. 

Dentre estes aspectos as desvantagens levantadas para o CEP, apenas o 

terceiro item foi sanado, sendo que os itens 1 e 2 das desvantagens 

permanecem.Nos aspectos negativos do ANR, os itens 3, 4, 5, 6 e 7 foram 

minimizados ou eliminados. 
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8 AMBIENTE OPERACIONAL BAPM 
 

 

Através de imagens, observaremos algumas atuações dos integrantes do 

BAPM em situações reais. Isto nos dará noção desta realidade e justamente 

observar a incompatibilidade com a atividade aérea, e em especial, a dos tripulantes 

do BAPM, dos protetores convencionais (passivos) adotados corriqueiramente na 

indústria e na aviação de uma forma geral. 

 

 
Foto 1 – Atendimento de acidentado pela equipe da 2ª. Companhia do 
BAPM/Joinville – SC 1. 
Fonte: Arquivos da 2ª Companhia do Batalhão de Aviação da PMSC. 

 

 

 
Foto 2 - Atendimento de acidentado pela equipe da 2ª. Companhia do 
BAPM/Joinville – SC 2. 
Fonte: Arquivos da 2ª Companhia do Batalhão de Aviação da PMSC. 
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Foto 3 - Atendimento de acidentado pela equipe da 2ª. Companhia do 
BAPM/Joinville – SC na BR 101. 
Fonte: Arquivos da 2ª Companhia do Batalhão de Aviação da PMSC. 

 

 

Nas fotos 1, 2 e 3 - Acidente de trânsito com vítima politraumatizada, 

recebendo atendimento de tripulante do BAPM. Observa-se nas duas fotos 

anteriores a vítima com secreções e o tripulante com luva de látex. Após esta 

situação, como poderia o tripulante colocar plug de proteção? E logo em seguida 

colocando a mesma vitima dentro da aeronave, devendo em seguida colocar 

equipamentos de proteção auditiva? 

 

 

 
Foto 4 - Atendimento de acidentado pela equipe da 2ª. Companhia do 
BAPM/Joinville – SC Bairro Aventureiro. 
Fonte: Arquivos da 2ª Companhia do Batalhão de Aviação da PMSC. 
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Foto 5 - Atendimento de acidentado pela equipe da 2ª. Companhia do 
BAPM/Joinville – SC Bairro Aventureiro 
Fonte: Arquivos da 2ª Companhia do Batalhão de Aviação da PMSC. 

 

Nas fotos 4 e 5 - ocorrência de resgate de uma vítima acidentada em uma 

laje de construção foi retirada do local com maca de ribanceira, transportada para 

um campo de futebol de areia e, posteriormente colocada na aeronave, e conduzida 

ao Hospital Municipal São José de Joinville. 

Nesta situação, além das secreções da vítima, as partículas de areia em 

suspensão, também podem atingir os olhos do tripulante além do ruído da aeronave. 

 
 
9 EQUIPAGEM DE PROTEÇÃO UTILIZADA ATUALMENTE 

 

 
Foto 6 – Equipagem de proteção utilizada atualmente 1. 
Fonte: Arquivos da 2ª Companhia do Batalhão de Aviação da PMSC. 
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Foto 7 - Equipagem de proteção utilizada atualmente 2. 
Fonte: Arquivos da 2ª Companhia do Batalhão de Aviação da PMSC. 

 

 

 
Foto 8 - Equipagem de proteção utilizada atualmente 3. 
Fonte: Arquivos da 2ª Companhia do Batalhão de Aviação da PMSC. 

 

 

 
Foto 9 - Equipagem de proteção utilizada atualmente 4. 
Fonte: Arquivos da 2ª Companhia do Batalhão de Aviação da PMSC. 

 

Nas fotos 6, 7, 8 e 9, podem ser observados os EPI’s utilizados em vôo 

pelos integrantes do BAPM, constituindo-se de fone de ouvido com sistema de 

comunicação acoplado, permitindo as comunicações entre os integrantes da 

aeronave, óculos de proteção de lente única, dando ampla visão em qualquer rotina 

de operação. 
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As fotos 8 e 9 mostram a posição que o tripulante permanece durante as 

aproximações e decolagens além das ocorrências de natureza policia. Fica exposta 

a incidência do vento, que além de trazer prejuízos à comunicação, tem influência 

nas questões térmicas em virtude do vento provocado pelo deslocamento da 

aeronave, podendo este equipamento ser arrancado involuntariamente em vôo, fato 

este ocorrido em três ocorrências registradas, com a perda do equipamento. 

Observando estas fotos, notamos nitidamente a fragilidade de proteção 

dos tripulantes do BAPM, pela diversidade de emprego destas guarnições. 

O fone utilizado no BAPM, segundo seu fabricante, possui atenuação de 

ruído Noise Reduction Rating - NRR de 24dB.21

 

 
10 EQUIPAGEM PROPOSTA 

 

 
Foto 10 - Equipagem de proteção proposta 1. 
Fonte: Arquivos da 2ª Companhia do Batalhão de Aviação da PMSC. 

 

 
Foto 11 Equipagem de proteção proposta 2. 
Fonte: Arquivos da 2ª Companhia do Batalhão de Aviação da PMSC. 

                                                 
21 Informação do fabricante extraída disponível em: 
site:<http://www.davidclark.com/HeadsetPgs/StandardHeadset.html>.Acesso em: 25 jun. 2009. 
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Foto 12 - Equipagem de proteção proposta com o protetor maxilo-facial. 
Fonte: <http://www.gentexcorp.com/default.aspx?pageid=2214>.  
Acesso em: 26 jun 2009. 

 

As fotos 10, 11 e 12 exibem a equipagem considerada mais adequada 

para uso dos integrantes do BAPM por garantirem proteção adequada para o tipo de 

atividade desempenhada, com sistema ANR de cancelamento de ruído ativo. 

Observamos que o sistema de capacete de vôo é uma proteção no caso 

de impactos de objetos, além de prover a proteção em caso de acidentes de vôo; 

vem com sistema de comunicação associado que, segundo o fabricante, possui 

NRR de 24dB, viseiras de proteção, sendo uma transparente e uma escura, que 

garantem a proteção 99%22 contra raios UV(a), UV(b) e UV(c), com resistência a 

impactos. 

Todo este sistema pode ter ainda a associação de proteção maxilo-facial 

como a da foto n. 12. que além de trazer proteção térmica não terá a incidência do ar 

relativo que abre as cápsulas de comunicação, trazendo ruído parasita ao sistema 

de comunicação da aeronave, dificultando a troca de informações entre os 

tripulantes e dificuldades em entender as comunicações aeronáuticas, bem como a 

oriunda do COPOM. 

 
 
 
 
                                                 
22 Informação do fabricante disponível em:<http://www.gentexcorp.com/default.aspx?pageid=444>. 
Acesso em: 26 jun. 09. 
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11 ANÁLISE DO QUESTIONARIO APLICADO 
 

 

Como observamos no decorrer de nossa pesquisa, a participação dos 

colaboradores é importante para um programa de prevenção ter resultados efetivos; 

elaboramos um questionário (anexo 2), aplicado a 40 colaboradores, abordando 

assuntos relativos a audição, tentando captar do grupo dois aspectos que achamos 

essenciais:  

1. O conhecimento que possuem sobre saúde auditiva; 

2. Se estes apresentam algum indício de PAIR. 

O Comitê Nacional de Ruído e Conservação Auditiva definiu, em 1998, 

como características da PAIR: 

 

1) Ser sempre neurossensorial, uma vez que a lesão é no órgão de Corti da orelha 
interna. 

2) Ser geralmente bilateral, com padrões similares. Em algumas situações, 
observam-se diferenças entre os graus de perda das orelhas. 

3) Geralmente, não produzir perda maior que 40dB(NA) nas freqüências baixas, e 
que 75dB(NA) nas altas. 

4) A sua progressão cessa com o fim da exposição ao ruído intenso. 

5) A presença de PAIR não torna a orelha mais sensível ao ruído; à medida que 
aumenta o limiar, a progressão da perda se dá de forma mais lenta. 

6) A perda tem seu início e predomínio nas freqüências de 3, 4 ou 6 kHz, 
progredindo, posteriormente, para 8, 2, 1, 0,5 e 0,25 kHz. 

7) Em condições estáveis de exposição, as perdas em 3, 4 ou 6 kHz geralmente 
atingirão um nível máximo, em cerca de 10 a 15 anos. 

8) O trabalhador portador de PAIR pode desenvolver intolerância a sons intensos, 
queixar-se de zumbido e de diminuição de inteligibilidade da fala, com 
prejuízo da comunicação oral. 

 

Informamos que o questionário foi aplicado sem estímulo, ou seja, não foi 

explicado ao grupo os objetivos pretendidos e a serem alcançados, pois poderia, nas 

justificativas e explicações, induzir o grupo a determinada resposta, fugindo ao 

objetivo proposto de coleta de informações. 

Procuramos dividir o grupo em três categorias, sendo adotado o critério 

de tempo de serviço na atividade, levando em conta as características levantadas 
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pelo Comitê Nacional de Ruído e Conservação Auditiva em 1998. Os colaboradores 

foram distribuídos em menos de cinco anos de atividade, mais de cinco anos de 

atividade, menos de dez anos de atividade e mais de dez anos de atividade. 

De certa forma o resultado coletado não surpreendeu, e para demonstrar 

o quadro preocupante em que se encontram nossos colaboradores reproduziremos 

cada pergunta realizada com os resultados obtidos. 

Para uma interpretação mais individualizada dividimos por sede do BAPM 

(Florianópolis) demonstrado nos gráficos 6 a 11, e 2ª Companhia do BAPM 

(Joinville) demonstrada nos gráficos 12 a 17 do anexo III, demonstrando o 

quantitativo dos entrevistados e a representação percentual dentro do grupo unidade 

(Florianópolis e Joinville). 

Em seguida, demonstramos nos gráficos 18 a 23 do mesmo anexo, 

juntando as duas unidades, mantendo as diferenças do período de atividade com a 

representação quantitativa e percentual. 

E para análise serão transcritos os resultados de forma geral, 

independente do tempo de atividade, estando nos gráficos 24 e 25 do anexo 3, em 

virtude de apresentarem resultados muito próximos nas divisões anteriormente 

demonstradas, podendo o gestor tomar decisões que atendam às reais 

necessidades dos colaboradores. 

Dentre as perguntas realizadas: 

1) 95% tiveram dificuldade de compreender o que se falava a bordo da 

aeronave; 

2) 70%, dificuldade de entender o que se fala a bordo poderia colocar em 

risco a segurança da operação; 

3) 37% dos entrevistados têm zumbido; 

4) 55% ouvem televisão em volumes mais altos; 

5) 62% ficam irritados com o volume alto da televisão; 

6) 67% pedem para repetir o que os outros falam às vezes. 

Nestas respostas, a que poderíamos dizer não ter nexo causal com a 

PAIR seria os 95% que tive dificuldade em compreender o que se falava a bordo da 

aeronave. Pois poderíamos ter aqui, problemas de sistema de comunicação como, 
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ruídos de comunicação, falhas do sistema, etc., porém, os outros indícios e 

respostas reforçam o contrário. 

Os dados coletados nos dão conta de que 37% de todo o efetivo já 

percebe o zumbido, além do que os demais índices demonstram, além de sintomas 

de PAIR, sinais claros de estresse. 

Pode-se, assim, interpretar estas respostas, tomando-se como base 

documento elaborado pelo Ministério da Saúde em 2006, que traz a definição de 

Selye (1936, p. 148), sobre o estresse como “resposta não específica do corpo a 

qualquer exigência feita sobre ele; é o conjunto de defesas do corpo contra qualquer 

forma de estímulo nocivo. Portanto, estresse não é doença e sim tentativa de 

adaptação (reação de luta ou fuga)”. 

Desta forma temos 37,5% que declarou apresentar dificuldade de 

discriminação do som e zumbido, e 62,50% fica irritado com volume alto da 

televisão. Tomando como base a definição de Selye demonstra que seu corpo, seu 

organismo está reagindo às agressões que está sofrendo, ruído ou som alto, 

tentando desta forma avisar o indivíduo para se afastar da fonte do problema, neste 

caso, o ruído. 

Além disto, procuramos junto ao Hospital de Aeronáutica de Canoas - RS 

e o Hospital da Aeronáutica do CINDACTA II em Curitiba – PR, os exames 

audiométricos dos integrantes do BAPM que estas instituições realizam pedindo, 

inclusive, o exame inicial e o último realizado. Queremos traçar um parâmetro da 

evolução da perda auditiva, até mesmo para termos a confirmação de que 

efetivamente tenha ocorrido. Foram encaminhados quarenta e quatro laudos 

audiométricos. 

Na tabulação dos dados dos exames audiométricos nos constatou-se 

ausência de um parâmetro específico da área de fonoaudiologia para laudar os 

exames. O Conselho de Fonoaudiologia fornece recomendações, através de um 

manual de orientações, publicado em 2009, para nortear a elaboração do laudo de 
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um exame audiométrico.23. Nestas recomendações esta incerteza é clara, pois, 

consta tacitamente que: 

 

Para a classificação das perdas auditivas quanto ao grau, no Brasil ainda 
existe certa divergência sobre qual seria a mais adequada, [...], a maioria 
considera a média de tons puros dos limiares de via aérea entre 500, 1000 
e 2000 Hz.  

 

A mais conhecida é a classificação de LLOYD e KAPLAN (1978), descrita 

como segue: 

 

Média Tonal Denominação 

≤ 25 dBNA Audição normal 

26 - 40 dBNA Perda auditiva de grau leve 

41 - 55 dBNA Perda auditiva de grau moderado 

56 - 70 dBNA Perda auditiva de grau moderadamente severo 

71 - 90 dBNA Perda auditiva de grau severo 

≥ 91 dBNA Perda auditiva de grau profundo 

Quadro n.4 - Audiometria Tonal, Logoaudiometria e Medidas de Imitância Acústica, 
Conselho Regional de Fonoaudiologia do Rio de Janeiro – RJ. 2009. Disponível em: 
<http://www.crfa1.org.br/livreto.pdf>. Acesso em: 10 jul. 2009. 

 

A mesma publicação demonstra também a recomendação do Bureau 

Internacional d´Audio Phonologie – Biap. É uma instituição formada por diversas 

associações dos países europeus com o objetivo principal de nortear a atividade dos 

profissionais dessas regiões. A recomendação 2/1 de 1997, descrita no quadro 05, 

também está disponível em <www.biap.org>. O diferencial dessa classificação está 

na média tonal, obtida a partir dos limiares de via aérea para tons puros entre 500, 

1.000, 2.000 e 4.000 Hz. 

 

 

                                                 
23 Audiometria Tonal, Logoaudiometria e Medidas de Imitância Acústica, Conselho Regional de 
Fonoaudiologia do Rio de Janeiro – RJ, 2009. Disponível em: <http://www.crfa1.org.br/livreto.pdf>. 
Acesso em: 10 jul. 09. 
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Média Tonal Denominação 

≤ 20 dBNA Audição normal 

21 - 40 dBNA Perda auditiva leve 

41 - 55 dBNA Perda auditiva moderada de grau I 

56 - 70 dBNA Perda auditiva moderada de grau II 

71 - 80 dBNA Perda auditiva severa de grau I 

81 - 90 dBNA Perda auditiva severa de grau II 

91 - 100 dBNA Perda auditiva muito severa de grau I 

101 - 110 dBNA Perda auditiva muito severa de grau II 

111 - 119 dBNA Perda auditiva muito severa de grau III 

> 120 dBNA Perda auditiva total/cofose 

Quadro 5 - Audiometria Tonal, Logoaudiometria e Medidas de Imitância Acústica, 
Conselho Regional de Fonoaudiologia do Rio de Janeiro – RJ. 2009. Disponível em: 
<http://www.crfa1.org.br/livreto.pdf>. Avesso em: 10 jul. 2009. 

 

Em se tratando de limiares auditivos ou de média tonal a diferença é 

muito grande. O BIAP apresenta para o nosso trabalho melhor adequação para o 

objetivo, além de estar, a princípio, mais atualizada: o quadro 4, adotado pelo 

Conselho Nacional de Fonoaudiologia - ANF é de 1978 e o quadro 5, utilizado pelo 

BIAP, é de 1997, portando, 19 anos mais atual. 

O BIAP, além de diminuir os valores acrescenta em sua gama de 

freqüências a serem avaliadas 4000 Hz, fato este que não ocorre no quadro 1. 

Como já informamos em nosso trabalho, as perdas em freqüências não só da fala 

são importantes como relatado pelo Comitê Nacional de Ruído e Conservação 

Auditiva, que, informa que: “A perda tem seu início e predomínio nas freqüências de 

3, 4 ou 6 kHz, progredindo, posteriormente, para 8, 2, 1, 0,5 e 0,25 kHz”, em virtude 

de acarretar transtornos fisiológicos. 

Porém, como o público alvo são os integrantes do BAPM, que são regidos 

por legislação específica, onde a fala e sua inteligibilidade são fundamentais, 

tiraremos por base a Portaria DAC n. 744/DGAC, de 12 de novembro de 1999, no 

item 67.41, na letra (b), Requisitos auditivos para obtenção de CCF de 1ª classe 

(PLA, PC e MV), assim como para PP-IFR (2ª classe) que diz:  
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(1) O inspecionando submetido a uma prova com audiômetro de tom puro, 
não deve ter uma deficiência de percepção auditiva, em cada ouvido 
separadamente, maior do que 35 dB em nenhuma das três freqüências de 
500, 1.000 e 2.000 Hz, nem maior do que 50 dB na freqüência de 3.000 Hz. 
Este exame será realizado em todas as inspeções iniciais... 

 

Assim sendo, não estamos tratando neste trabalho de questões de 

seguridade, e sim, de disponibilidade ou aptidão a desenvolver atividades no BAPM, 

sendo os parâmetros bem mais rígidos. 

Desta forma, observando o gráfico 6 do anexo 3 e tomando como base a 

norma da BIAP, observamos os seguintes dados de perda auditiva: 

 

Freqüência Hz 500 1000 2000 4000 

 OD OE OD OE OD OE OD OE 

Perda auditiva leve 6,82% 11,36% 0 2,27% 2,27% 2,27% 15,91% 18,18%

Quadro 6 – Dados de perda auditiva. 

Fonte: BIAP 

 

Na análise do gráfico 8 poderíamos em uma observação rápida, afirmar 

que os índices não são muito altos, porém, lembramos que se deve ter em conta que 

no grupo pesquisado os limites permissíveis são bem mais rígidos. 

Desta forma, demonstraremos, utilizando os dados contidos no Anexo 2 

com o título Relatório Audiométrico do Efetivo do BAPM, página 106. 

Como a nossa preocupação é a disponibilidade para a atividade, 

adotaremos como referência o valor de 15 dB, demonstrando, em percentual, a 

quantidade de colaboradores que estariam mais próximos dos valores permissíveis 

de perda auditiva pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, que é de até 35 

dB nas freqüências de 500, 1000 e 2000 Hz, e de 50 dB para a freqüência de 

4000Hz, ficando este limite demonstrado em cor vermelha nos dados compilados no 

Anexo 2, nas páginas 104, 105 3 106, ficando demonstrado no gráfico 10.  
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500 1000 2000 3000 
OD OE OD OE OD OE OD OE 

29,55 29,55 11,36 6,82 9,09 13,64 25,00 22,73 

Quadro 7 – Percentual de colaboradores próximos do limite da anaptidão profissional. 

Fonte: Laudos audiométricos fornecidos pelo HACO e CINDACTA 2. 

 

Como na norma de validação e revalidação dos exames audiométricos se 

usa a expressão “[...] não deve ter uma deficiência de percepção auditiva, em cada 

ouvido separadamente[...]”, adotaremos a maior perda percebida independente de 

ouvido direito ou esquerdo. 

Desta forma, na freqüência de 500Hz temos 29,55% dos colaboradores 

próximos de serem considerados inaptos; na freqüência de 1000Hz, 11,36%; na 

freqüência de 2000Hz, 13,64%; e na freqüência de 3000Hz, 25% dos integrantes do 

BAPM. 

A nossa análise se torna ainda mais preocupante se levarmos em conta o 

investimento que o Estado faz para que se tenha um profissional em condições 

adequadas de atuação nas funções existentes no BAPM. 

Para que se tenha noção, em um Tripulante Operacional consome um 

investimento, de cerca de R$ 565.000,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil reais), 

num prazo de um ano e meio, levando-se em conta o salário deste período, o curso 

de formação de tripulantes e as horas de vôo necessárias à habilitação completa do 

colaborador, Para a formação de um piloto são investidos cerca de U$ 800.000,0024 

(oitocentos mil dólares) e, se levarmos em conta um tripulante ou um piloto com dez 

anos de atividade e toda a sua bagagem de experiência adquirida, este valor é 

incalculável. 

Com o cruzamento do questionário, juntamente com as informações 

coletadas de forma científica, com análise dos laudos audiométricos podemos, sem 

duvidas, afirmar que boa parte do efetivo está sob influência do PAIR. 

Se o PAIR se inicia com perdas nas freqüências de 3, 4 ou 6 kHz, 

progredindo, posteriormente, para 8, 2, 1, 0,5 e 0,25 kHz, de acordo com Conselho 

                                                 
24 HELFENSTEIN, José Eduardo. Uirateonteon. Asa. 2 ed. São Paulo. 2008. 
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Nacional de Ruído e Conservação Auditiva, e utilizando a classificação da perda de 

acordo com BIAP, teremos os seguintes índices: 

1) Perda auditiva leve: 27,27% em 250 Hz, 11,36% em 500 Hz, 2,27% em 

1000 Hz, 2,27% em 2000 Hz, 6,82% em 3000 Hz, 15,91% em 4000 Hz 

e 45,45% em 6000 Hz. 

2) Perda auditiva moderada de grau I: 4,55% em 4000 Hz e 4,55% em 

6000 Hz. 

Em virtude do objetivo principal, detectamos prováveis problemas para 

assim trabalharmos na prevenção. Formulamos dentro deste mesmo questionário 

alguns questionamentos para captar de nosso público alvo se possuía algum 

conhecimento a respeito de temas relacionados com audição, ou atos e ações que 

pudessem por ventura trazer prejuízo a sua capacidade de ouvir com qualidade. 

Para conhecimento do leitor, a segurança de vôo teve como fundamento, 

os princípios da segurança do trabalho, adaptando-o à sua realidade. As instituições 

que possuem aviação, seja ela de asa fixa ou rotativa, se obrigam a constituir as 

CIPAA’s - Comissão de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Note-

se que as siglas são idênticas, tendo apenas a última letra como diferencial. 

Desta forma, o BAPM possui, também, um Programa de Prevenção de 

Acidentes Aeronáuticos - PPAA, conforme Portaria do Estado Maior da Aeronáutica - 

EMAER N0 74/CEN, de 31 de outubro de 2008, Reeditando A Norma de Sistema do 

Comando da Aeronáutica - NSCA 3-3-2008, em seu item 3, sub-item 3.8 Conteúdo – 

O PPAA deverá conter na letra “w. Conservação da Audição - com o cronograma de 

ações requeridas”, sendo o Plano de Prevenção de Acidentes Aéreos - PPAA, como 

um todo, avalizado pela Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC. As respostas 

foram as seguintes: 

1) 62,50% desconhecem o PPAA do BAPM; 

2) 67,50% não receberam qualquer tipo de informação sobre ruído, 

publicação ou palestra, nos últimos dois anos; 

3) 85% desconhecem medicamentos e substâncias que devem ser 

evitadas em virtude de provocarem algum dano ao sistema auditivo; 
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4) 67,50% disseram que, mesmo estando com resfriado, com nariz e 

ouvido entupidos, cumpririam uma missão em local a 5000ft (1650m) 

de altura, e 

5) 77,50% consideram o capacete de vôo a melhor proteção de uma 

forma geral. 

Estas respostas evidenciam que de uma forma geral, existe o 

desconhecimento generalizado sobre conservação auditiva e, em se tratando de 

aviação, é preocupante. Desta forma, não será com ações individualizadas ou 

isoladas, como distribuir earplugs durante um treinamento, que estaríamos falando 

de conservação auditiva, ou conscientizando os colaboradores dos riscos a que eles 

estão sujeitos. 

Ações com efeitos positivos são aquelas devidamente estudadas, 

elaboradas com os colaboradores e implementadas, com uma conscientização 

coletiva, onde o individuo faz parte do todo e o todo se preocupa com o indivíduo. 
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12 CONCLUSÕES 

 

O trabalho demonstra, sem dúvidas, que os integrantes do BAPM estão 

sob influência de um agente agressivo e silencioso que aos poucos os lesiona em 

faixas de freqüência que não as da fala, percebendo o dano após ele instalado. 

Desta forma e por esta dificuldade, é que devemos tomar medidas de 

prevenção para diminuir os efeitos nocivos deste agente agressor, possibilitando 

assim melhor da qualidade de vida, melhora na produção de resultados, no 

desempenho e na capacidade de estar apto para emprego na atividade aérea e 

conseqüentemente da qualidade de vida. 

Estudamos que o ruído pode ser um fator contribuinte25 a desencadear 

uma seqüência de eventos, podendo acarretar um acidente26 ou um incidente27, que 

seriam as conseqüências mais adversas, que afetam diretamente a direção e a 

imagem das instituições, e sendo definido o acidente de trabalho como “fator 

negativo para empresa, para o empregado e para a sociedade.” (CHIAVENATO. 

1979, p. 177). 

Observamos que nas grandes empresas do mundo, fica claro em suas 

políticas e nos próprios trabalhos publicados, que tratam da administração de 

empresas voltadas a recursos humanos, salientam que a competitividade, qualidade 

economia global e produtividade deveriam ser objeto de ação, pois estes só se 

tornarão “realidade quando houver a conscientização de que os recursos mais 

importantes para este fim são as pessoas. Elas são as únicas capazes de fazer com 

que o todo seja maior que a soma das partes.” (GOMES, 1994, p. 9). 

Com este intento, desenvolvemos o nosso trabalho com uma pesquisa 

literária abrangente, com a coleta de dados médicos, como os testes audiométricos, 

                                                 
25 Condição (ato, fato, ou combinação deles) que, aliada a outras, em seqüência ou como 
conseqüência, conduz à ocorrência de um acidente aeronáutico, de um incidente aeronáutico ou de 
uma ocorrência de solo, ou que contribui para o agravamento de suas conseqüências. NSCA – 3-1 
Norma de Sistema do Comando da Aeronáutica. 
26 Toda ocorrência relacionada com a operação de uma aeronave, havida entre o momento em que 
uma pessoa nela embarca com a intenção de realizar um vôo, até o momento em que todas as 
pessoas tenham dela desembarcado e, durante o qual, uma pessoa sofra lesão grave ou morra. 
NSCA – 3-6. 
27 Toda ocorrência relacionada com a operação de uma aeronave, havida entre o momento em que 
uma pessoa nela embarca com a intenção de realizar um vôo, até o momento em que todas as 
pessoas tenham dela desembarcado e, durante o qual, desde que não haja lesão grave. NSCA – 3-6. 
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e a coleta de informações dos colaboradores através de questionário aplicado sem 

estímulo. 

Percorremos estudos do sistema auditivo, trazendo informações sobre as 

formas de possíveis lesões e firmando o estudo na PAIR. Nos obrigamos 

estabelecer a definição de ruído, a forma com que captamos os sons externos e os 

meios mecânicos de prevenção. 

Procuramos demonstrar o ambiente real de trabalho através de fotos 

extraídas dos arquivos do BAPM, para demonstrar a real fragilidade dos 

equipamentos que, atualmente, pretendem proteger do agente agressor, que no 

caso é o ruído. 

E, ao final, definimos uma proposta a ser empregada para a proteção 

individual dos tripulantes do BAPM, para obtermos melhores condições de trabalho. 

Dada a diversidade de emprego, ela se faz absolutamente necessária. 

Os dados coletados são evidentes, tanto no que se refere à literatura, 

quanto às análises dos laudos audiométricos, como do questionário, o que julgamos 

seus dados serem irrefutáveis, para análise do risco ao que os colaboradores estão 

expostos em sua jornada de trabalho. 

Obrigamo-nos lembrar que estes colaboradores não estão sujeitos 

apenas aos efeitos nocivos do ruído e, sim, de uma diversidade que demandaria 

uma equipe multidisciplinar para analisar aspectos como ritmo circadiano, 

acelerações, vibração, temperatura, lesões térmicas, contaminação por agentes 

infecciosos, etc. 

Para uma melhor percepção quanto aos riscos incidentes nas tripulações 

de aeronaves, temos como causas de incapacidade temporária28: 

1) Psiquiátricas, com 55%; 

2) Clínica Médica, com 25%; e 

3) Ortopédica, com 20% 

 

 
                                                 
28 José Eduardo Helfenstein. Médico. Instrutor de Medicina da Aviação na Academia da Força Aérea 
em 1972-1973. 
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As causas de morte de tripulações na ativa em percentual são: 

 

 Comissários Eng de Vôo Co-Piloto Piloto 

Acidente Aéreo 24% 14% 60% 34% 

Acidente trajeto 14% 7% 10% 8% 

Infarto 19% 36% 20% 19% 

Câncer 14% 36% 10% 31% 

AVC - 7% - 4% 

Suicídio 19% - - 4% 

Causas naturais 5% - -  

Quadro 8. Percentual de óbitos por categoria. 

Fonte: HELFENSTEIN, José Eduardo. Uirateonteon. Asa. São Paulo. 2008. 

 

Com as informações repassadas na literatura apresentada neste trabalho, 

as relações entre estes dados postados anteriormente nos levam a uma reflexão. 

São os efeitos ou causas finais, porém podem ter sido desencadeados por um ou 

mais agentes agressores. O Homem depende do equilíbrio homeostático para ter 

uma vida plena, fato este, que não ocorre para estes profissionais e tantas outras 

categorias.  

A prevenção sempre foi e será o melhor antídoto contra qualquer agente 

agressor, desde que os colaboradores tenham consciência da importância da 

adoção destas medidas e que os dirigentes entendam que, prevenir sempre será 

mais barato do qualquer outra coisa. 

Um ditado da aviação que temos por lema é: 

“SE VOCÊ ACHA CARO PREVENIR, EXPERIMENTE UM ACIDENTE” 
(CENIPA). 
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ANEXO I 

 
 

Questionário para monografia do CAO I 2009 

 

1. Alguma vez em sua atividade teve dificuldade de compreender o que se 

falava a bordo da anv? 

(     ) sim 

(     ) não 

 

2. Se a resposta foi sim, esta dificuldade poderia colocar em risco a segurança 

da operação? 

(     ) sim 

(     ) não 

 

3. Em vôos com duração superior a uma hora você sente sonolência? 

(     ) sim 

(     ) não 

 

4. Você sente dificuldade de discriminação do som ou tem zumbido? 

(     ) sim 

(     ) não 

 

Desde que você entrou na aviação, houve alguma alteração de 

comportamento como: 

 

5. Ouve televisão em volumes mais altos do que anteriormente? 

(     ) sim 

(     ) não 

 

6. Fica irritado com o volume alto da televisão?  

(     ) sim 

(     ) não 
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7. Pede para repetir o que outros estão falando para ter certeza? 

(     ) sim 

(     ) não 

 

Há quanto tempo você está na aviação? 

(     ) menos de 5 anos 

(     ) mais de 5 e menos de 10 anos 

(     ) mais de 10 anos 

 

8. Você tem conhecimento do PPAA do BAPM? 

(     ) sim 

(     ) não 

 

9. Você recebeu alguma palestra, informação ou publicação sobre ruído e como 

prevenir-se nos últimos dois anos? 

(     ) sim 

(     ) não 

 

Se a resposta anterior foi não, enumere em ordem cronológica quando você 

lembra que recebeu alguma informação sobre prevenção de ruídos: 

(     ) No curso de tripulante 

(     ) No decorrer da sua carreira 

(     ) De ouvir falar 

(     ) Por curiosidade leu alguma coisa 

 

  

10. Você recebeu alguma informação, palestra, sobre medicamentos ou 

substâncias que devem ser evitadas, que possam causar problemas à sua 

audição?  

(     ) sim 

(     ) não 
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11. Se você estiver com um forte resfriado e seu nariz ou ouvido estiverem 

entupidos, e tivermos que voar para São Joaquim a cerca de 5000ft, você irá? 

(     ) sim 

(     ) não 

 

12. Em se tratando de proteção de uma forma geral, com qual destes itens você 

se sentiria mais seguro em operar no BAPM? 

(     ) Capacete de vôo, com sistema de comunicação 

(     ) Fone de ouvido e plug de proteção e óculos de proteção 
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ANEXO III 

ESTATISTICA QUESTIONÁRIO 

Efetivo da 1ª Companhia – Florianópolis 

Efetivo com menos de 5 anos de atividade. 

 

Gráfico 6 

 

 

Gráfico 7 
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Efetivo com menos de 5 e mais de 10 anos de atividade 

 

 

Gráfico 8 

 

 

Gráfico 9 
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Efetivo com mais de 10 anos de atividade 

 

 

Gráfico10 

 

 

Gráfico11 
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Efetivo da 2ª Companhia – Joinville 

Efetivo com menos de 5 anos de atividade 

 

 

Gráfico 12 

 

 

Gráfico 13 
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Efetivo com mais de 5 e menos de 10 anos de atividade 

 

 

 

Gráfico 14 

 

Grafico 15 
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Efetivo com mais de 10 anos de atividade 

 

 

Gráfico 16 

 

 

Gráfico 17 
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Efetivo separado apenas pelo tempo de atividade 

Efetivo com menos de 5 anos de atividade 

 

Gráfico 18 

 

 

Gráfico 19 
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Efetivo com mais de 5 e menos de 10 anos de atividade 

 

 

Gráfico 20 

 

Gráfico 21 
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Efetivo com mais de 10 anos de atividade 

 

 

Gráfico 22 

 

Gráfico 23 
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Efetivo Geral sem diferença do tempo de atividade 

 

 

Gráfico 24 

 

Gráfico 25 


