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PROPOSTA PADRÃO DE PCA – PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA
CHAMADO GPCA PARA ATENDIMENTO AO MANUAL DE SAÚDE,
SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE DA EMPRESA

www.isegnet.com.br

“SISTEMA DE CONTROLE DE DOCUMENTOS 3R FOLLOW SMA-RS”
“Estamos informando sobre este assunto em forma de proposta devido a crescente demanda dos
usuários por padrões de propostas e clareza na apresentação das solicitações de propostas que
tratam da questão do PCA INTEGRADO A VIBRAÇÃO e sistemas de controle audiométrico.”

De
XXXXXXXXXXX
3R Brasil Tecnologia Ambiental LTDA
Tel/Fax: (021) Cel: (021) 9999-6852 / 8272-8534
ASSUNTO: GPCA – Gestão do Programa de Conservação Auditiva, Ruído de Impacto e
controle de vibração no corpo humano (manual e medidas de controle) “caso real de uma
empresa parceira”.
É com satisfação que encaminhamos nossa proposta de prestação de serviços para geração do GPCA
– Gestão do Programa de Conservação Auditiva e atendimento aos itens: ruído de impacto e eficiência
de EPI e controle da exposição a vibração no corpo humano, uma questão estratégica e urgente em
função dos dados ambientais coletados em 2007/2008 e 2009. Será formado um manual técnico
especializado para acompanhamento e mitigação do agente de risco Ruído (Nível de Pressão Sonora
Elevado) integrando a área médica com as avaliações e procedimentos de medições ambientais; como
complemento as avaliações realizadas em 2007, 2008, PPRA e PGR em 2009.
A 3R Brasil e uma empresa nacional de consultoria, medição, perícia, auditoria em SMS e treinamento,
dedicada a cuidar dos interesses de seus clientes e de seus parceiros de execução. Junto com a
Follow e LotusSMS especializada em controles e gestão de saúde vem oferecer um projeto
diferenciado e inovador separado em fases bem definidas.
A fim de realizarmos isto efetivamente investimos em participação em foruns e congressos,
treinamento e qualificação de nossos parceiros e consultores em sistema de informações e tecnologia
de ponta utilizando o portal www.isegnet.combr como elemento de fomento e divulgação. Também
possuimos instrumentos de medição com certificado de calibração emitido pelo INMETRO ou pela
Rede Brasileira de Calibração – RBC.
Participamos recentemente de programa de certificação de fornecedores da cadeia produtiva de
petróleo, gás e energia para a PETROBRAS/CENPES com o apoio do SEBRAE-RJ através do programa
APROAR. Consolidamos um resultado acima de 81,7% o que propiciou a empresa a participar como
finalista no premio promovido por esse programa.
Esperamos ter a oportunidade de trabalhar juntos no futuro próximo e esperamos poder assisti-los no
que for necessário.
EDIFÍCIO AV. CENTRAL 2323, RIO DE JANEIRO - RJ
Tel.: (21) 9999-6852 / 8272-8534
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Prezados Sr(es),

www.isegnet.com.br

Venho por meio deste documento apresentar a proposta de negociação do produto Gestão
do Programa de Conservação Auditiva (G.P.C.A) para complementação das exigências Legais
relacionadas ao ruído ocupacional, integrando a área médica com a de avaliações
ambientais. O presente produto/serviço é formado por três documentos base, são eles:
GPCA – 01-05 (Manual), GPCA – 02-05 (EPI), GPCA – 03-05 (CheckList). Em anexo aos
documentos são apresentados os padrões de laudos e sua interpretação onde são
apresentadas as metodologias e o Memorial de Cálculo para a execução dos serviços
especializados de medição de ruído ocupacional; tornando-se um documento para consulta e
interpretação. O programa completo é composto por software e documentos impressos.
O documento-base G.P.C.A foi idealizado para fundamentar o Programa de Conservação
Auditiva tomando como referência as Ordens de Serviços (OS) e as Instruções Normativas
(IN) emitidas pelo INSS desde o ano 2001, utilizando-se a OS 608 e a OS 621 como
principais referências .
Este programa segue os moldes de programas de gestão em SMS, incluído todas as
informações constantes nos relatórios e documentos padrões relacionados ao agente ruído
ocupacional, uma exigência das normas de gestão e acreditação. Leva em considerações
períodos onde prevalece o direito adquirido, sendo, portanto um manual importante para
responder notificações ou autuações da fiscalização.
São detalhadas neste documento base: a política da empresa referente à proteção auditiva e
à saúde do trabalhador; as responsabilidades de cada pessoa envolvida no PCA; os
procedimentos escritos que são parte integrante do PCA (Monitoramento da exposição,
exames audiométricos, seleção dos protetores auditivos, uso, higienização, guarda e
manutenção, treinamentos dos envolvidos, tratamento da perda auditiva, medicamentos
ototóxicos, dentre outros). Também são tratadas as questões de direito adquirido e os ônus
envolvidos devido à falta de documentos e os ganhos devido a neutralização do agente
ruído, privilegiando as medidas de controle coletivas (EPC). O documento é finalizado em
quatro mãos utilizando alguns documentos padrões da empresa referente ao assunto.
Também apresentamos um plano de ação para implementação e melhorias no sistema; com
acompalhamento dos casos críticos. O embasamento técnico do programa está calcado na
experiência e no acompanhamento da evolução das normas junto ao INMETRO, MTE, MPAS,
ACGIH e NIOSH.
A 3R Brasil é executora de serviços especiais de laudos para fone de ouvido e de ruído
de impacto com análise do protetor auricular em campo. Possui uma parceria com a
PUC-Rio na execução de serviços com a cabeça artificial e com a empresa TECBUSINESS na
solução de problemas acústicos.
O GPCA desenvolvido pela 3R já é empregado na Linde Gases e está em processo de
implementação nas empresas parceiras..., dentre outras.
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Compõem como parte do Manual GPCA duas visitas técnicas para apresentação e
harmonização do plano de ação, a entrega do GPCA formatado para a empresa e a sua
apresentação. Além de duas visitas de Médico do Trabalho para fechamento das estratégias
para inter-relação entre o PCA, PPRA e PCMSO.
Para os itens relacionados ao Ruído de Impacto com eficiência de EPI e Vibração (medidas
de controle) será proposto em conjunto um Estudo Técnico SST de acompanhamento e
identificação de medidas de controle com relatório técnico emitido por engenheiro de
segurança do trabalho durante 2 meses de consultoria com conclusão a quatro-mãos.

www.isegnet.com.br

1. ESCOPO:
Seguem abaixo os itens de cada documento que compõem o G.P.C.A e que fará parte da
execução dos serviços da empresa pela 3R Brasil Tecnologia Ambiental que emitirá o
documento base com o Logotipo da empresa contratante.


1.1 GPCA – 01-05 (Manual – Itens Relacionados)

1.OBJETIIVO
2.DESCRIÇÃO GERAL
2.1. Introdução
2.2.Política da Empresa no Tocante ao GPCA
2.3.Metodologia do GPCA
2.4.Plano de Ação GPCA
3. RESPONSABILIDADES (Capilaridade)
3.1.Administrador do Programa
3.2.Diretoria, Gerência e Supervisão da empresa
3.3.Atribuições da alta gerência
3.4.Os Chefes e Encarregados
3.5.Engenharia e Manutenção
3.6.Setores de Compra e Suprimento
3.7.As Áreas de Segurança, Higiene e Saúde do Trabalhador
3.8.Medicina e Fonoaudiologia
4.REQUERIMENTOS MÍNIMOS DO PROGRAMA
5.PROPÓSITO DO G.P.C.A
5.1.Benefícios do GPCA
5.2.Benefícios do GPCA para o Empregador
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5.3.Benefícios do GPCA para o Empregado
5.4. Custo Benefício
6. ATUALIZAÇÃO DA PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR RUÍDO OCUPACIONAL
(PAIR OCUPACIONAL)
6.1.Conceituação da PAIR
6.2.Caracterização da PAIR
6.3.Aspectos Epidemiológico, Clínico e Preventivo
6.4.Fatores de Risco

www.isegnet.com.br

6.4.1.Fatores de risco ambientais
6.4.2. Fatores metabólicos e bioquímicos
6.4.3.Drogas Ototóxicas
6.4.4.Genéticos
6.4.5.Diagnóstico
A) Anamnese clínico e ocupacional.
B) Exame físico e otológico
C) Exames audiométricos
D)Outros exames complementares solicitados a critério do médico
6.4.6.Tratamento da Perda Auditiva
6.4.7.Admissão x Perda Auditiva
6.4.8.Prevenção
6.4.9.A proteção coletiva
6.5. Proteção individual
6.5.1 Notificação da Perda Auditiva
6.5.2 Considerações adicionais ao PAIR (O)
7.0 CRITÉRIOS NORMATIVOS E LEGAIS VIGENTES
7.1.1 Diferenças Legais
7.1.2 Da Aposentadoria Especial dos Conceitos Gerais (IN 118 de abril de 2005)
7.1.3 Critérios Aplicados no LTCAT
7.1.4 Limites de Tolerância (IN 118 Art. 179)
7.1.5 Telefonista em qualquer tipo de estabelecimento
7.1.6 Documentos necessários para concessão do benefício
7.1.7 Do Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP (IN 118)
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8 AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AO RUÍDO OCUPACIONAL
8.1 Procedimento e Memorial de Cálculo Laudo de Ruído

Contínuo ou

Intermitente
Exemplo 8.A
Exemplo 8.B
8.2 Procedimento e Memorial de Cálculo para Laudo de Ruído de Impacto
8.3 Memorial de Cálculo Laudo Eficiência de EPI
8.3.1 Método 1 (NIOSH)

www.isegnet.com.br

8.3.2 Método 2 (NIOSH) - Cálculo do NRR (Rc) ou NRRsf (self fiting)
8.3.3 Laudo de Ruído contínuo ou Intermitente Neutralização do Agente
9 CONSIDERAÇÕES


1.2 GPCA – 02-05 (EPI)

1. OBJETIVO
2. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO
2.1 Equipamento de Proteção Coletiva – EPI
2.2 Equipamento de proteção individual – EPI
3. DA NOTIFICAÇÃO
4.CONSIDERAÇÕES LEGAIS PARA ADOÇÃO DE EPC/EPI
5. ATENUAÇÃO DOS PROTETORES AUDITIVOS
5.1 Aplicando o NRRsf (NIOSH 2).
5.2- Aplicando o Método Longo (NIOSH 1)
6. REDUÇÃO DE RUÍDO ESTIMADA PARA OS USUÁRIOS.
6.1 Atenuação para Ruído de Impacto
7. TREINAMENTO E MOTIVAÇÃO.
7.1 Uso de Proteção Dupla.
7.2 Durabilidade e Substituição dos Protetores Auditivos
8. CONTRA INDICAÇÕES NO USO DO EPI
9. ANÁLISE DA CAT/LEM FRENTE AO GPCA DA EMPRESA
10. ERGONOMIA E O RUÍDO OCUPACIONAL.
11. DICAS DE REDUÇÃO DE RUÍDO (EPC/EPI)
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1.3 GPCA – 03-05 (CheckList)

1. OBJETIVO
2. RECONHECIMENTO E AVALIAÇÃO DE RISCOS PARA AUDIÇÃO
3. GERENCIAMENTO AUDIMÉTRICO
4. MEDIDAS DE PROTEÇÃO COLETIVA (ENGENHARIA, ADMINISTRATIVAS)
5. MEDIDAS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
6. EDUCAÇÃO E MOTIVAÇÃO

www.isegnet.com.br

7. GERENCIAMENTO DOS DADOS
8. AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
9. REQUISITOS DOS EXAMES
10. CONDUTAS NA PERDA AUDITIVA INDUZIDA PELO RUÍDO
10.1 Considerações para Avaliação dos Prejuízos Ocasionados pela PAIR
11. CHECKLIST DO PROGRAMA PCA
11.1 - Treinamento e Educação
11.2 - Comprometimento dos Gestores/Facilitadores
11.3 – Dosimetrias
11.4 - Controle de Engenharia e Administrativo
11.5 - Monitoração Audiométrica e Manutenção de Registros
11.6 - Equipamentos de Proteção Auditiva


1.4 Programa Calix SST e 3R FOLLOW SMA-RS

Como parte do G.P.C.A visando a harmonização do assunto junto aos membros e
colaboradores da empresa também faz parte do G.P.C.A um software personalizado para
empresa (licença de uso) que trata das questões de ruído, permitindo cálculos rápidos sem
emissão de relatório de media em dB, soma em dB, subtração em dB, dose e projeção de
dose, cálculo do tempo de exposição permitido, cálculo do NPS permitido entre outras
ferramentas.


1.5 Estudo Técnico SST

Estudo Técnico SST de acompanhamento e identificação de medidas de controle com
relatório técnico emitido por engenheiro de segurança do trabalho durante 2 meses de
consultoria:
Medição simultânea em circuito impulsivo ou rápido para contagem do numero de impactos
existentes acima de 120 e 130 dB para atendimento a NHO-01 (ruído de impacto) para toda
a jornada; Avaliação para toda a jornada segundo procedimentos e limites da
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FUNDACENTRO NHO-01 para ruído de impacto. Relatório de Medição compondo a
metodologia empregada os pontos mapeados acompanhados dos laudos de dosimetria de
ruído com e sem EPI e em anexo os históricos de medição e certificados de calibração.
Poucos sabem que o CA do EPI para proteção auricular só é permitido para ruído contínuo
ou intermitente.

www.isegnet.com.br

Avaliação de eficiência de EPI para ruído de impacto com cabeça artificial, áudio-dosimetro e
analisador de freqüência. Recomendado para os colaboradores que ficam expostos a ruídos
de impacto como pulsão de cilindros, estouros, tiros, bate estaca, explosões, estouro de
anéis de retenção, marteladas e etc. Tal exigência se deve a neutralização do agente com
protetor auricular com CA, ou EPC, cuja atenuação não é fornecida para ruído de impacto;
praticamente todas as atenuações fornecidas pelos fabricantes de EPI são para ruído
continuo ou intermitente, portanto não aplicada a ruído de impacto.
2. INVESTIMENTO
> G.P.C.A (1.1/1.2/1.3 e 1.4): Emissão de documento base de Gestão do Programa de
Conservação Auditiva (G.P.C.A) com duas visitas técnicas: R$ XXXXXXX ( XXXXXX) e
estão inclusos alguns exemplos de documentos da 3R Brasil em anexo ao GPCA e visitas
técnicas.
> O software como descrito no item 1.4 adiciona o valor de: R$ 3.800,00 (três mil e
oitocentos reais) no G.P.C.A. É fundamental para a divulgação do programa e
acompanhamento de documentos de medição.
> A renovação da licença do software é anual. O valor da renovação do software com
alterações do textos do GPCA anual, caso desejem seguir as novas alterações legais é de
XXXXX referente a (UFIR ou unidade substituta) do mês de atualização.
Nota: o G.P.C.A será entregue em modelo de manual da qualidade com arquivos
eletrônicos em .pdf. A empresa pode optar pelo manual do G.P.C.A com ou sem software.
> Estudo Técnico SST ( 1.5 - Ruído de Impacto com eficiência de EPI

e Vibração

(medidas de controle): Consultoria de acompanhamento, medição e solução por mês:
XXXXX. Total estimado para a consultoria de dois meses: XXXXXX a ser realizado junto a
área técnica da empresa visto os problemas graves encontrados nas medições de vibração.
Nota: a 3R Brasil se propõem a contribuir com soluções com respaldo técnico e
legal para atender os agentes mencionados complementando o programa de
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gerenciamento de riscos iniciado pelas medições ambientais realizadas no ano de
2007, 2008 e 2009. O tempo de execução pode ser extendido conforme
acordado pré-estabelecido através de emissão de boleto de execução ou medição
(BE ou BM).
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3R FOLLOW SMA-PCA / Hand-Health: Também temos uma proposta em
processo de elaboração para controle de documentos e exames utilizando
ferramentas de grande diferencial tecnológico que não necessita da interação
com a TI da empresa a não ser para a identificação da estrutura do banco de
dados com informação dos colaboradores, para facilitar a inserção de dados.
Será uma ferramenta do médico do trabalho para facilitar e aumentar a
abrangência do seu trabalho integrando com a área de engenharia de segurança
do trabalho trabalhando na prevenção e no controle das doenças ocupacionais.
Esse sistema que estamos propondo dará um diferencial para toda a companhia
sendo XXXXXXX através da área médica e Saúde Segurança e Meio Ambiente,
integrado o conceito de controle amplo de atividades da área médica e de
exames dos colaboradores, com as avaliações ambientais e qualitativas, podendo
ser ampliado a qualquer tempo para controle dos terceirizados, envolver ainda
farmácias e planos de saúde. O principal objetivo é controlar, parametrizar e
estruturar de forma autônoma e aberta integrada com exames e os riscos
relacionados com os grupos homogênios de exposição. A proposta deste sistema
é rodar em IPOD com todo o sistema operacional embarcado, permitindo que a
área médica inclua, cheque ou emita relatórios cruzados em qualquer
computador, levando a facilidade, a portabilidade e ao mesmo tempo a questão
de sigilo e proteção das informações da empresa para um nível bastante prático,
eficiente e eficaz. Para a conclusão desta proposta dependeremos de acordos
com a IBM, o Follow e a LotusSMS.
A relação com documentos sigilosos será formatada pelo gestor da ferramenta
que utilizará o Follow como servidor na web sem disponibilizar nenhum
documento de seu IPOD, mas controlar o fluxo de informações e tarefas em
níveis de responsabilidades e em escala por emails, necessárias para manter a
empresa sempre atualizada e identificar as áreas que não seguem corretamente
as tarefas, conforme agendamentos de atividades geradas pela área médica para
toda a empresa ou terceirizados.
3 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1. Equipe de consultores aptos a execução do serviço;
2. Cumprir o estabelecido item 01 desta proposta.
4 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1. Fornecer todos os procedimentos e documentos existentes, necessários ao
desempenho
dos serviços;
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2. Informar o início da execução dos serviços com 15 (quinze) dias úteis de
antecedência;
3. Disponibilizar acesso às áreas para realização das atividades;
4. Os prazos de realização dos serviços serão estabelecidos conforme
cronograma e reunião para detalhamento das etapas com a
CONTRATANTE, que será aprovado em consenso por ambas às partes.
5 – PRAZO
A COMBINAR
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6- FORMA DE PAGAMENTO
Serão cobrados 40% da proposta na aceitação e 60% conforme ordem de entrega dos
documentos do GPCA e do Estudo Técnico.

7 -ACEITAÇÃO
Caso esta proposta venha a ser aceita, antecipadamente agradecemos e
solicitamos que a mesma seja confirmado formalmente via fax, carta ou pedido
de compra e informando o nome completo da razão social, n. º. do CNPJ, n. º. da
Inscrição Estadual, endereço para cobrança, nome da pessoa responsável para
contato e a data prevista para execução dos serviços.
Atenciosamente,

Rogério Dias Regazzi
Diretor www.isegnet.com.br
21 – 8272-8534 / 9999-6852
contato@isegnet.com.br
regazzi@esp.puc-rio.br
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