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Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador 

PERDA AUDITIVA INDUZIDA POR 

 RUÍDO OCUPACIONAL - PAIRO 
No dia 10 de novembro é comemorado o Dia Nacional de 

Prevenção e Combate à Surdez . 

O mundo atualmente é um lugar extremamente ruidoso. Este ruído  

atua de forma indiscriminada no ser humano. A falta de informações 

aos trabalhadores, provavelmente, tem uma grande influência no alto 

índice de surdez. 

Por muitos anos, o ruído foi considerado o único fator de risco de     

problemas auditivos no ambiente de trabalho. Porém, além do ruído 

existem outros riscos, que de maneira direta ou combinada, podem 

causar perdas auditivas, como a exposição a certos produtos quími-

cos,  as vibrações e ao uso de alguns medicamentos. 
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BOLETIM INFORMATIVO 

SINAIS E SINTOMAS DA PAIRO 
*Perda auditiva;         *Dor de cabeça;                            

*Zumbido;                    *Irritabilidade; 

*Nervosismo                *Alterações do sono. 

*Transtorno de comunicação; 

*Dificuldade em entender a fala;       

*Dor de ouvido a sons intensos;    

*Transtorno hormonais; 

*Sensação de voz “abafada”;  

*Alterações gastrointestinais 

*Hipertensão arterial; 

*Transtornos comportamentais; 

*Transtorno hormonais; 

*Dificuldade na localização da fonte sonora; 

  

IMPORTANTE 

 
*Não existe nenhum tratamento clínico ou cirúrgico 

para recuperação da surdez. 

 

*A PAIRO não provoca incapacidade para o traba-

lho, mas pode ocasionar limitação na realização de     

tarefas. O trabalhador deve ser afastado da fonte cau-

sadora, ruído e/ou substâncias químicas, para não 

agravar o quadro. 

 

*Todo caso de PAIRO deve ser notificado no Sinan e 

comunicado á Previdência Social, por meio da CAT 

(Comunicação de Acidente de Trabalho).  
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Você sabia que a participação popular na  sa-

úde do trabalhador se dá através da        Co-

missão Intersetorial em Saúde do Trabalhador 

(CIST)?  
 

A CIST Estadual tem como objetivo assessorar o Conselho Estadu-

al de Saúde no acompanhamento das políticas de interesse para a 

Saúde do Trabalhador. Ela é composta de forma paritária por     re-

presentantes dos usuários, trabalhadores 

O CEREST INFORMA 

 Eventos em novembro/2013 
* O CEREST Estadual, em parceria com o Ministério da Saú-

de,  realizará na Escola de Saúde Pública, nos dias 04 e 05 de 

novembro, duas oficinas com os seguintes temas: “Combate 

ao Trabalho Infantil e Proteção ao Trabalhador Adoles-

cente” e “ Saúde do Trabalhador voltada para o Trabalhador 

Catador de Material Reciclável”, voltada para o Ministério 

Público do Trabalho, Coordenadorias da SES, Catiras, entre 

outros órgãos.  
 

* O CEREST Estadual realizará nos dias 05 e 06 de novem-

bro, no auditório do Conselho Estadual de Saúde, uma 

“Oficina em Saúde do Trabalhador para a Estratégia de Saúde 

da   Família”. 
  

* A Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador (CIST), 

com o apoio do CEREST Estadual realizará, na Escola de    

Saúde Pública (ESP), no dia 07 de novembro de 2013, a 

“Segunda Jornada em Saúde do Trabalhador”. 
 

* O Cerest Estadual realizará no dia 13 de novembro na ESP 

uma “Capacitação em Acidentes de Trabalho com Exposição 

á Material Biológico” voltadas para profissionais da limpeza, 

serviços gerais e técnicos administrativos das unidades     sen-

tinelas de Campo Grande. 

1 Funcraf Campo Grande 

2 UCDB  Campo Grande 

3 CEM Campo Grande 

4 CEM Aquidauana 

Unidades sentinelas para PAIRO no MS 

A notificação da Perda Auditiva Induzida por Ruído no Trabalho é    
obrigatória no Sistema de Agravos de Notificação - SINAN 

Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador  

Rua Joel Dibo, Centro, 79.002-060 - Campo Grande/MS 

Contato: cvist@saude.ms.gov.br / (67) 3312-1100  

Coordenação do CEREST: Veruska Lahdo 

Responsáveis pela edição do boletim: Sabrina Rossino e 

Claudia Santini 

Você sabia?  

As reuniões da CIST Estadual acontecem na primeira quinta-feira do mês, 

às 08:00h no auditório do Conselho Estadual de Saúde, localizado à Rua 

Joel Dibo, 267, Centro / Campo Grande-MS. 

ACONTECEU 
O CEREST Estadual, em parceria com o Servi-

ço de Saúde do Trabalhador de Nova Andradi-

na, realizou no dia 10 de outubro o Encontro 

Regional sobre Acidentes de Trabalho com 

Exposição à Material Biológico. O encontro 

teve o intuito de alertar, conscientizar sobre os 

riscos  e prevenir os acidentes de acidente de 

trabalho com material biológico. Os municípios 

que participaram   foram Ivinhema, Nova An-

dradina, Naviraí,  Eldorado, Batayporã.  

A coordenação do CEREST e a equipe técnica, 

com o objetivo de monitorar o desenvolvimento 

das ações em Saúde do Trabalhador, viajou nos 

meses de setembro e outubro para os municípios 

de Três Lagoas, Dourados e Corumbá.  
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