Área Temática: Saúde
Edital: 2013-03-PROEXT-PIBEX-GRANDE RECIFE

PREVENÇÃO DA SAÚDE AUDITIVA PARA SERVIDORES DA UFPE ANO 2013
Unidade: CCS – Centro de Ciências da Saúde
Coordenador(a): Cleide Fernandes Teixeira - Docente
Email: cleide.teixeira@hotmail.com
Objetivos.
1- Auxiliar a UFPE no atendimento da legislação do trabalho dos servidores públicos que
regulamenta o art. 206-a /Lei no 8.112, de 11/12/1990 - regime jurídico único,
dispondo sobre os exames médicos periódicos: Art. 1º - A realização dos exames
médicos periódicos dos servidores; Art. 2º exames médicos periódicos têm como
objetivo, prioritariamente, a preservação da saúde, em função dos riscos existentes no
ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou profissionais; Art. 4º - Da
periodicidade dos exames segundo o item III: anual ou em intervalos menores, para os
servidores expostos a riscos que possam implicar o desencadeamento ou agravamento
de doença ocupacional ou profissional e para os portadores de doenças crônicas; Art. 8º
- Servidores expostos a outros riscos à saúde serão submetidos a exames
complementares previstos em normas de saúde. 2- Realizar atividades que visem à
prevenção, o rastreamento e diagnóstico precoce de alterações auditivas; 3- Realizar
monitoramento auditivo anual dos expostos a ruído.
Resumo
O Programa de Prevenção ao Saúde Auditiva (PPSA) é parte do conjunto mais amplo de
iniciativa do Núcleo de Saúde do Trabalhador do Departamento de Fonoaudiologia
(NUSAT/FONO) e está articulado com o Sistema Integrado de Atenção a Saúde do
Servidor e aos Programas Prevencionistas, como o Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. O PPSA teo o
propósito de definir atividades que visem à prevenção e diagnóstico precoce de
alterações auditivas. O teste auditivo, único indicador biológico, torna-se o principal
mecanismo para avaliar a eficiência do programa, juntamente com o gerenciamento
audiológico.
A UFPE, atenta ao bem estar dos servidores, recentemente, inclui no
quadro do NASS o medico do trabalho para dar seguimento aos eixos norteadores de a
Perícia em Saúde, Promoção e Vigilância à Saúde da Política de Atenção à Saúde do

Servidor (PASS). O propósito é realizar: 1. avaliação e acompanhamento da audição dos
expostos; 2. promoção, prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce de alterações
auditivas, bem como o controle das perdas auditivas já existentes, evitando sua
evolução; 3. monitoramento e aperfeiçoamento de condições de trabalho; 5.
gerenciamento de dados para efetividade da preservação da saúde auditiva dos
servidores expostos a NPS.

