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auditiva.



3M no mundo. • Reconhecimento: líder em inovação.

• Presente em maiss dde 655 ppaíses. 

• Mais de 200 fábricicas.

• 80 mil funcionários.

3M no Brasil. • 65 anos.

• 4 mil funcionários.

• 40 plataformas tecnológicas.

• 7 unidades industriais: Sumaré (matriz), Ribeirão Preto, Itapetininga, 

Mairinque, Manaus, Bom Princípio e São José do Rio Preto.

• Uma das Melhores Empresas para se Trabalhar*.

• Centro Técnico para Clientes com 3.100 m².

Investimentos 
constantes.

• Laboratório de Pesquisa & Desenvolvimento com 1.740 m².

• Área de testes: realiza internamente o desenvolvimento de novas 

aplicações, capacitação técnica para uso de produtos 3M e testes 

de desempenho dos produtos. Tudo isso por meio de laboratórios 

que oferecem ampla e completa estrutura.

• Centro de relacionamento: identifi car necessidades junto 

ao cliente para desenvolver soluções diferenciadas.

• Inovação: produtos que ditam tendências e transformam

o dia a dia das pessoas.

• 16 anos consecutivos como marca 
Top of Mind*.

• Há mais de 30 anos no mercado 
de Saúde Ocupacional.

Bem-estar é ir além dos sorrisos. Trabalho é ir além de 
produtividade. E proteção é ir além de segurança. É com 
essa fi losofi a que a 3M inova, desenvolve, produz, aperfeiçoa, 
testa e, depois, faz tudo isso de novo. Tudo com o objetivo de 
proteger os momentos mais importantes do seu dia a dia na 
rotina com sua família. Conheça as soluções 3M em serviços 
de segurança e prepare-se para se surpreender.

* Segundo Revista Proteção

Nosso centro técnico é um ambiente onded  

ocorrem ensaios e testes de produtos, b, bem e

como apresentações sobre toda a tecnologiaa 

3M aos nossos clientes.

CTC Sumaré :: SP

PROTEGENDO O SEU MUNDO.

*Fonte: Great Place to Work



Confi abilidade 
Os produtos 3M são fabricados com 

rigorosos critérios e atendem às normas 

nacionais e internacionais de qualidade.

Site 
Site com boletins técnicos, catálogos, 

vídeos de treinamento, software 

para cálculo de vida útil de cartuchos 

químicos e guia de seleção de 

respiradores. 

www.3Mepi.com.br

www.youtube.com/3MepiAcompanhamento 
Especialistas da 3M vão às empresas 

para falar sobre os produtos.

Suporte Técnico
A equipe 3M sugere a melhor solução para 

cada necessidade e ensina a forma correta 

de colocação e utilização de seus produtos.

Certifi cações
Certifi cação do Inmetro na linha 

de Respiradores Descartáveis e Capacetes.

Disque Segurança 
Canal direto, rápido e fácil com a equipe 

3M para a solução de dúvidas e problemas.

0800-0550705

Workshops 
A equipe 3M ministra cursos para educar, 

preparar e treinar os profi ssionais do 

mercado de Segurança ao Trabalhador. 

Informações adicionais estão disponíveis 

em nosso site.

A 3M sabe que inovação também pode ir além de oferecer o que há de melhor em produtos para você. 
É por isso que ela traz inúmeras vantagens e serviços listados abaixo, que você tem à sua disposição para 
complementar ainda mais sua rotina no trabalho.

VANTAGENS E SERVIÇOS.

A equipe 3M sugere a melhor solução para

cada necessidade e ensina a forma correta

de colocação e utilização de seus produtos.
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Este é para certifi car que

(Treinador)

foi treinado no uso correto e cuidado(s) com o(s) protetor(es) auditivo(s) 3M

Limitações: este treinamento é válido por 12 meses da data da 

aprovação, e somente se aplica ao protetor auditivo mencionado.

Resultado do Teste:_____________________________________

Assinatura:_______________  Assinatura:______________

(Aprovado/reprovado)

(Responsável na Empresa)

variadas necessidades.
que atendem a

completas
Soluções

Proteção
Auditiva 3M

Certifi cado de treinamento 

em proteção auditiva
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Introdução

Em nossa vida diária, em casa, no trabalho, viajando ou nos divertindo, 

existem inúmeras situações nas quais estamos expostos ao ruído.

O trabalho, na maioria dos casos, se apresenta como a situação mais 

perigosa em função das muitas máquinas e equipamentos ruidosos 

existentes, e o longo tempo que passamos sob estas condições.

O ruído contínuo e excessivo pode causar, com o passar do tempo, a 

perda da audição. Com isto, deixamos de desfrutar de muitos prazeres 

da vida. 

O alto volume das caixas de som, o trânsito agitado das grandes 

cidades e o local ruidoso no trabalho são alguns dos motivos que nos 

levam, com o tempo, a perder a sensibilidade da audição e a sentir 

necessidade de aumentar o volume da TV ou de pedir aos amigos para 

que falem mais alto, pois não estamos ouvindo aquilo que eles dizem.

O que 
você disse?
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Som

Ruído

Frequência

Intensidade

O som é uma vibração que se propaga pelo ar em forma 

de ondas e que é percebida pela orelha humana. É uma 

sensação agradável. Ele pode ser mais ou menos perigoso 

dependendo da sua frequência e intensidade.

O ruído é uma vibração que se propaga pelo ar em forma 

de ondas e que é percebida pela orelha humana. É uma 

sensação desagradável. Ele pode ser mais ou menos 

perigoso dependendo da sua frequência e intensidade.

A frequência, medida em Hertz (Hz), é a quantidade de ondas 

de um som propagado no tempo de 1 segundo. Os sons 

de baixa frequência são chamados de graves e os de alta 

frequência de sons agudos. A nossa orelha é mais sensível 

em determinadas frequências do que em outras.

A intensidade, medida em decibel (dB), é a força ou pressão 

que o som exerce em nossas orelhas. É conhecida como 

altura ou volume. Um lugar tranquilo tem sons de baixa 

intensidade, enquanto uma máquina ruidosa tem alta 

intensidade. Quando a intensidade alcança altos valores, o 

ruído se transforma em risco para o trabalhador, colocando 

em perigo a sua audição.

Conhecendo o risco
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Os fatores que infl uenciam 

os riscos são:

1. Tempo de exposição: quanto maior este tempo, maior o perigo.

2. Tipo de ruído: contínuo (ocorre sem parar), intermitente 

(ocorre de vez em quando) ou de impacto (ocorre de repente).

3. Lesões na orelha: causados por problemas anteriores na orelha 

(infecções e infl amações).

4. Sensibilidade individual: varia de acordo com a idade e com 

a resistência do organismo de cada pessoa.

5. Distância da fonte ruidosa: quanto mais próximo, maior o perigo.

6. Intensidade: quanto maior a intensidade, maior o risco para o trabalhador.
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Limites de tolerância

Nível de ruído dB (A)
Máxima exposição 

diária permitida

85 8h

86 7h

87 6h

88 5h

89 4,5h

90 4h

91 3,5h

92 3h

93 2,40h

94 2,15h

95 2h

96 1,45h

98 1,15h

100 1h

102 45 min.

104 35 min.

105 30 min.

106 25 min.

108 20 min.

110 15 min.

112 10 min.

114 8 min.

115 7 min.

A partir de 85 dB (A) para exposição contínua de 8 horas por

dia, o ruído se torna ainda mais prejudicial. Nestas situações,

é obrigatório o uso de equipamento de proteção auditiva.

Tempo de exposição 

para ruídos contínuos ou

intermitentes.NR.15
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Níveis acima de 140dB podem 

causar a ruptura do tímpano.
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dB

Uma simples exposição pode causar 

perda auditiva permanente.

Para a maioria das pessoas este 

é o nível onde há início da dor.

O som/ruído neste nível causa 

sensação de extremo desconforto.

Exposições prolongadas

podem causar perda auditiva.

Som/ruído normal de uma cidade.

Som/ruído de lugar tranquilo.

Som/ruído levemente audível.

Insuportável

Doloroso

Ensurdecedor

Muito alto

Alto

Moderado

Muito baixo
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Problemas na comunicação 
(é o primeiro sintoma visível)

Efeitos do ruído no trabalho.

Baixa concentração Desconforto e cansaço

Nervosismo Baixo rendimento Acidentes

Alterações menstruais e 
impotência sexual

Insônia Zumbidos na orelha

Estreitamento dos vasos 

sanguíneos e aumento da 

pressão sanguínea

Contração dos músculos Ansiedade e tensão

Efeitos do ruído ao organismo.
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Como funciona nossa orelha.

O aparelho auditivo é um importante e delicado sistema através do qual nós podemos 

perceber e sentir as vibrações e ondas sonoras do ambiente. Basicamente, serve 

para transformar estas ondas em impulsos nervosos que chegam até o cérebro, onde 

são interpretados e entendidos. À medida que conhecemos o seu funcionamento 

descobrimos o quanto é importante protegê-lo do ruído que nos cerca.

Formada pela orelha, canal auditivo e tímpano. 

A orelha e o canal auditivo recebem e captam 

as ondas sonoras, canalizando-as até o tímpano. 

Quando a onda sonora bate no tímpano, ele vibra 

e passa esta vibração para a orelha média.

Composta de três delicados ossos chamados 

martelo, bigorna e estribo. A vibração do 

tímpano faz com que eles batam uns contra os 

outros, conduzindo estas vibrações para outra 

membrana, a janela oval.

Compõe-se dos canais semicirculares e da 

cóclea. A cóclea é cheia de células auditivas, que 

são minúsculos pelos parecidos com os cílios dos

olhos. Esses cílios convertem as vibrações em 

impulsos nervosos.

Orelha Externa:

Orelha Média:

Orelha Interna:
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Os pelos e o cerume (cera) encontrados no canal auditivo são as defesas naturais do 

organismo que servem para proteger a orelha de poeiras, sujeiras, etc. Porém, não existe 

uma defesa natural contra o ruído. Por isso, o importante é prevenir. O nosso sistema 

auditivo pode ser dividido em três partes: orelha externa, orelha média e orelha interna.
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A perda da audição pode ocorrer pela 

exposição a diferentes formas de ruído:

Trauma acústico:

é a perda auditiva 

repentina causada por 

ruídos de impacto como 

explosões.

Ex: explosões de dinamite, 

bombas e rojões.

Perda auditiva 

temporária:

ocorre após exposição a 

ruído intenso, mesmo por 

curto período de tempo. 

A audição volta ao normal 

após algum tempo longe 

do ruído.

Ex: discoteca e trio 

elétrico.

Perda auditiva 

permanente:

ocorre pela exposição 

repetida durante longos 

períodos a ruídos de alta 

intensidade. É irreversível  

pois destrói as células 

auditivas.

Ex: trabalho em ambiente 

ruidoso.

O grande problema do ruído

é que os seus efeitos não são

imediatos, ou seja, a perda de

audição ocorre aos poucos e

vai aumentando com o passar

do tempo. Quando a gente se

dá conta, não existe cura ou

tratamento pois a situação é

irreversível.

Sinais de perda auditiva:

• Zumbidos ou sons estranhos na orelha.
São notados geralmente depois do período 

de trabalho, em ambientes silenciosos ou 

ao dormir.

• Incapacidade de ouvir sons baixos 

ou de alta frequência.

• Difi culdade em ouvir e entender 

uma conversa ou falar ao telefone.

• Os sons são percebidos de forma 

abafada.

Efeitos à audição.
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Avaliando a audição.

Para evitarmos que nossa audição 

seja afetada pelo ruído, devemos 

realizar regularmente o exame 

audiométrico, de modo a conhecer 

e controlar as possíveis perdas.

Audiograma

Este exame é realizado dentro de 

uma cabine acústica utilizando-se um 

aparelho chamado audiômetro, o qual 

emite sons em diferentes frequências 

e intensidades para os fones de 

ouvido utilizados pela pessoa em teste. 

Ao ouvir os sons, esta pessoa deve 

sinalizar para o operador do teste.

Concluído o exame, obtém-se um 

gráfi co chamado audiograma, 

que será comparado com valores- 

padrão de uma audição normal.

Para pessoas que trabalham em 

áreas ruidosas, recomenda-se 

realizar o exame audiométrico 

uma vez por ano e, dependendo 

da atividade e local de trabalho, 

este prazo pode ser menor. 

Procure o departamento médico 

de sua empresa para maiores 

informações.
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Como se proteger do ruído.

Uma maneira de se proteger dos efeitos do 

ruído é a utilização de protetores auditivos. 

E como identifi car um bom protetor 

auditivo?

O uso do protetor auditivo adequado 

depende do tipo de ruído e das condições 

de trabalho, portanto deve ser identifi cado 

pelo responsável da área de Segurança do 

Trabalho de sua empresa.

Um ponto muito importante é o tempo de 

uso do Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) pelo trabalhador.

Quanto mais confortável e prático para usar, 

maior será o tempo de uso e a proteção. Ao 

escolhermos um protetor auditivo devemos 

considerar os seguintes critérios:

Vedação:

O protetor deve ter boa vedação, tampando 

bem a entrada do ruído na orelha.

Efi ciência:

Deve proporcionar o nível de atenuação 

necessário para a situação de risco 

encontrada. Um protetor auditivo pode ter 

alta ou baixa atenuação e ser igualmente 

efi ciente dependendo do nível de ruído no 

ambiente.

Conforto:

Como o usuário precisa usar o protetor todo 

o tempo em que estiver exposto ao barulho, 

é importante que o protetor seja leve, 

confortável durante o uso, sem machucar a 

orelha.

Fácil utilização:

Deve ser prático e simples de usar.

Compatível com outros EPI’s:

Deve permitir o uso de outros equipamentos 

de segurança como capacete, óculos, 

respiradores, etc.
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Protetores Auditivos de Inserção 3M.

Protetores Auditivos tipo Concha 3M.

• Espuma Moldável

Adaptam-se aos diferentes 

formatos de canais auditivos 

por serem de espuma 

moldável. São descartáveis, 

portanto mais higiênicos, 

confortáveis e permitem o uso 

com outros EPI’s.

Estes protetores auditivos 

proporcionam atenuação uniforme 

nas duas conchas, modelos variados 

para proporcionar diversos níveis de 

atenuação e diferentes opções de 

haste para favorecer a compatibilidade 

com outros EPI’s. Alguns modelos 

possuem peças de reposição.

• Pré-Moldados

Nas opções em silicone ou 

co-polímero, tamanho único 

ou três tamanhos, os fl anges 

fl exíveis proporcionam conforto 

e vedação e fácil colocação. São 

reutilizáveis e, portanto, devem 

ser higienizados.

Protetores Auditivos
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1. Com as mãos limpas, 

aperte e role o protetor 

entre os dedos até obter o 

menor diâmetro possível.

3 . Usando o dedo indicador,

mantenha-o nesta posição

(aproximadamente por 30

segundos) até que ele

tenha se expandido.

2 . Para facilitar a colocação,

puxe a orelha para cima

e para trás e insira o

protetor no canal auditivo.

Dicas de cuidados e utilização.
Os protetores de inserção e abafadores devem ser colocados de forma correta, ae

para que possam dar melhor atenuação do ruído e conforto ao longo da jornada o

de trabalho. Também devem receber uma manutenção adequada para a maior 

vida útil do produto.

COMO COLOCAR O PROTETOR

DE ESPUMA MOLDÁVEL.

1. Com as mãos

limpas, segure o

protetor pela haste.

3 . Insira o protetor no 

canal auditivo até o 

fundo, de forma que 

não gere desconforto.

2 . Para facilitar a inserção

do protetor, puxe a

orelha na diagonal para

cima e para trás.

COMO COLOCAR O PROTETOR

PRÉ-MOLDADO.



1. A haste deve estar sobre o topo da cabeça; alinhe 

a altura das conchas de acordo com a posição 

de suas orelhas. Encaixe as conchas em suas 

orelhas de forma que elas estejam totalmente

inseridas no círculo interno da almofada.

3 . Certifi que-se de que a vedação esteja satisfatória, 

sem a interferência de objetos como elásticos de 

respiradores ou armações de óculos. A orelha 

deve estar sempre solta dentro do círculo interno

da concha; evite com que ela esteja presa ou

pressionadas pela almofada.

2 . Retire o excesso de cabelo que fi ca 

entre o abafador e a orelha.

4 . As conchas devem fi car alinhadas verticalmente 

para proporcionar melhor vedação. Nunca use 

com as conchas viradas para trás.

COMO COLOCAR O PROTETOR TIPO CONCHA.

• Antes de colocar é importante que você prenda os cabelos, caso sejam compridos.
Retire o excesso de cabelo existente entre o abafador e as orelhas.

• Não use brincos ou piercings nas orelhas.
• Homens devem estar com a barba feita para que a vedação seja completa.

ridos.
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Os protetores auditivos de espuma moldável 3M são descartáveis. Utilize-os 

durante todo o período de trabalho, evitando retirá-los o máximo possível. 

Depois, jogue-os em uma lixeira.

É muito importante sempre manter o seu protetor reutilizável limpo; uma boa higienização pode

evitar que sujeiras adentrem em seus ouvidos. Lave-os com água e sabão neutro e, caso tenha o

estojo, armazene-os nele.

PROTETORES MOLDÁVEIS:

COMO MANTÊ-LOS EM BOM ESTADO?

PROTETORES PRÉ-MOLDÁVEIS:

COMO MANTÊ-LOS EM BOM ESTADO?

É muito importante sempre manter o seu abafador limpo; uma boa higienização pode

evitar a geração de odores desagradáveis e aumentar a vida útil de seu abafador.

Veja como é fácil:

1. Desencaixe as almofadas do abafador e retire a espuma interna das conchas.

2. Com uma pano úmido com água e sabão neutro limpe a haste, a superfície externa e interna 

das conchas.

3. Limpe as almofadas com pano úmido. Evite a entrada de água dentro da almofada pelo respiro.

4. A espuma interna não pode ser lavada; deixe-a fora da concha por alguns minutos, longe de

fontes de calor ou umidade.

5. A espuma pode ser limpa com jato de ar de baixa pressão.

Para garantir que seu abafador dure por muito mais tempo, siga as seguintes instruções:

• Nunca carregue o abafador nos ombros, pescoço, perna ou dorso; isto pode diminuir a efi ciência 

da haste, comprometendo a vedação.

• Armazene sempre seu abafador em lugares secos e longe de fontes de calor.

PROTETOR TIPO CONCHA - COMO MANTÊ-LO EM BOM ESTADO?
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CONHEÇA NOSSAS OUTRAS SOLUÇÕES

PARA PROTEGER SEU DIA A DIA.

PROTEÇÃO

RESPIRATÓRIA

PROTEÇÃO

VISUAL

MATERIAIS

REFLETIVOS

PROTEÇÃO

À CABEÇA E FACE

PROTEÇÃO

AO SOLDADOR

PROTEÇÃO

À PELE

INSTRUMENTAÇÃO



Saúde Ocupacional
3M do Brasil Ltda.

CRC Centro de Relacionamento com o Consumidor

Disque Segurança: 0800-0550705

www.3Mepi.com.br

www.youtube.com/3Mepi

e-mail: faleconosco@mmm.com 

Atenção: A 3M não se responsabiliza por inexatidão, desatualização, erro ou omissão das informações prestadas neste documento, sendo certo que sua posição é 

considerada uma recomendação ou sugestão, cabendo ao solicitante consultar um profi ssional e utilizar o EPI adequado ao risco existente nos locais em que trabalhar, 

atendidas as peculiaridades de cada atividade profi ssional, nos termos da NR6 do Ministério do Trabalho e Emprego.
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