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RESUMO 

 

 

Greca, Al. Conhecimento dos trabalhadores de uma empresa de 
manutenção industrial em relação à proteção auditiva. São Paulo; 2010. 
[Dissertação de Mestrado – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 
PUC- SP] 

 

Objetivo. Avaliar o conhecimento de trabalhadores expostos a ruído 
em relação à proteção auditiva e identificar prevalências e 
desencadeamentos de perda auditiva induzida por ruído no decorrer de três 
anos. Método. A amostra foi composta por 65 trabalhadores de uma 
empresa de engenharia com idade de 21 a 57 anos, todos do sexo 
masculino e expostos a ruído igual ou superior a 85 dB(A). Todos os 
trabalhadores usavam protetores auditivos. Os procedimentos incluíram a 
aplicação do questionário “Crenças e atitudes sobre proteção auditiva e 
perda auditiva” e análise das audiometrias realizadas em 2007, 2008 e 2009. 
Resultados: A maioria dos trabalhadores (70,8%) tinha tempo de exposição 
a ruído na empresa no intervalo de um a cinco anos. Do total, 33 
trabalhadores (50,7%) relataram queixas em relação ao uso de protetor 
auditivo. As queixas de maior ocorrência foram coceira (23,1%) e dificuldade 
de comunicação (12,3%).  A maioria dos trabalhadores (78,5%) relatou 
trabalhar em ambiente ruidoso. A prevalência de perda auditiva induzida 
pelo ruído variou de 21,6% a 38,5% no decorrer dos três anos. O 
desencadeamento de perdas auditivas variou de 23 a 38,5% na comparação 
dos exames de 2007 a 2009. As respostas do questionário indicaram, em 
sua maioria, que os trabalhadores atribuíam importância à audição e 
conheciam as estratégias de proteção auditiva. Conclusão: Houve 
associação estatisticamente significante entre idade e perda auditiva. Os 
resultados do questionário indicaram que, em geral, os trabalhadores têm 
conhecimento com relação à proteção auditiva, apesar do elevado índice de 
prevalência e de desencadeamento de perdas auditivas induzidas por ruído.  

 

 

Palavras-chave: Perda auditiva induzida pelo ruído, protetor auditivo e 
questionário. 
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ABSTRACT  
 

 

Greca, AL. Knowledge of workers exposed to noise in relation to 
hearing protection. 2010.[Master’s Dissertation – Pontificia Universidade 
Católica de São Paulo – PUC – SP].  

 
 

Objective. Evaluate the knowledge of workers exposed to noise in 
relation to hearing protection and identify prevalence and outbreaks of noise-
induced hearing loss over three years. Method. The sample consisted of 65 
workers at an engineering company aged 21 to 57 years, all male and 
exposed to noise at or above 85 dB (A). All workers wore hearing protection. 
The procedures included the use of the questionnaire "Beliefs and attitudes 
about hearing protection and hearing loss" and analysis of audiometric tests 
performed in 2007, 2008 and 2009. Results: Most workers (70.8%) had a 
time of noise exposure in the company within one to five years. Of the total, 
33 workers (50.7%) reported complaints regarding the use of hearing 
protectors. The most frequent complaints were itching (23.1%) and difficulty 
in communication (12.3%). Most workers (78.5%) reported working in noisy 
environment. The prevalence of noise-induced hearing loss ranged from 
21.6% to 38.5% during the three years. The onset of hearing loss ranged 
from 23 to 38.5% in the comparison of tests from 2007 to 2009. The 
questionnaire answers indicated, in most cases, workers attached 
importance to the hearing and know the strategies of hearing protection. 
Conclusion: There was a statistically significant association between age 
and hearing loss. The questionnaire results indicated that, in general, 
workers have knowledge about hearing protection, despite the high 
prevalence rate and triggering noise-induced hearing loss.  

 

 

 

Keywords: noise-induced hearing loss, hearing protectors and 
questionnaire.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

O ruído presente no ambiente de trabalho principalmente na área 

industrial, pode representar riscos à saúde dos trabalhadores.  De acordo 

com a OMS – Organização Mundial da Saúde (2001), a poluição sonora é 

considerada desde a década de 80 como a terceira causa de poluição no 

Mundo, perdendo apenas para o ar e a água. O ruído presente no meio 

ambiente, em atividades de lazer e, principalmente em atividades industriais, 

pode acarreta de forma gradual, danos irreversíveis à audição. 

É sabido que a exposição ao ruído pode gerar alterações mecânicas e 

metabólicas na cóclea, principalmente nas estruturas vasculares e no órgão 

espiral. As células ciliadas externas (CCE) são as mais afetadas, tendo 

comprometimento dos estereocílios e, consequentemente, dos mecanismos 

de contração (OLIVEIRA, 2001). 

Lacerda et al. (2001) relataram em seu estudo sobre os efeitos extra-

auditivos do ruído que dependendo do Nível de Pressão Sonora (NPS) pode 

haver não só lesões auditivas, como também fadiga, mal estar, irritação, 

intolerância, insônia e fadiga vocal.  

Considerando os efeitos na saúde decorrente da exposição 

continuada ao ruído, várias pesquisas na área de saúde do trabalhador 

foram realizadas e favoreceram mudanças nas relações trabalhistas e nas 

condições de trabalho. Desta forma, surgiu então, a necessidade da 

implantação de programas e treinamentos para prevenir, detectar e 

conscientizar colaboradores e empregadores sobre a proteção auditiva e as 

estratégias de proteção auditiva (National Institute for Occupational Safety 

Health – NIOSH, 1996). Na Legislação Brasileira está prevista a 

implementação de um Programa de Prevenção de Perdas Auditivas (PPPA) 

tanto na Norma Regulamentadora NR-9 (1994), quanto na Portaria 19 do 

Ministério do trabalho e Emprego (1998). 
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O conhecimento por parte dos trabalhadores em relação à proteção 

auditiva é uma das principais etapas de um programa de prevenção. Para 

que se possa obter respaldo por parte da administração e a participação 

ativa dos empregados, o treinamento é parte indispensável de um programa 

eficaz. Do contrário, é provável que o programa que não evidencie a 

importância da educação e da motivação, tornando-se falho, uma vez que o 

trabalhador não entende o motivo de sua participação (NIOSH, 1996). 

As empresas têm sob sua responsabilidade a indicação e 

fornecimento de protetores auditivos compatíveis ao ruído existentes em 

cada setor, monitorados e identificados de acordo com os graus de riscos da 

empresa. Além disso, devem realizar treinamentos periódicos de 

conscientização em relação aos efeitos do ruído à audição e as estratégias 

de proteção coletivas e individuais (MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO, 1998; Norma Regulamentadora 9-NR9, 1994). 

Mesmo com a responsabilidade de indicar os protetores auditivos, as 

empresas ainda encontram muitas dificuldades em prevenir a perda auditiva 

induzida pelo ruído (PAIR) e muitas pesquisas atribuem o não uso ao 

desconforto causado pelo protetor. Mendes et al. (2007) verificaram a 

aceitação de protetores auditivos em uma banda de instrumental e vocal e 

identificaram que 56,2% referiram não ter gostado de usar o protetor 

auditivo, entre as queixas estam: não ouvem o instrumento tocado, que o 

protetor impede de ouvir os demais músicos e de ouvir o som natural do 

instrumento, muito incômodo, perda da sensibilidade auditiva, dificulta a 

afinação do instrumento, não conseguem adaptar-se, sensação de autofonia 

do som tocado, perda da percepção da voz e inibe os demais sons. Vivan et 

al. (2008) observou que no decorrer da sua pesquisa, quando houve 

substituição do protetor auditivo, do tipo plugue, pelo tipo concha, os 

trabalhadores relataram sensação de desconforto e até de rejeição por parte 

de alguns que vivenciaram dificuldades quanto à adaptação. Svensson et al. 

(2004) relataram que frequentemente trabalhadores expostos ao ruído não 
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tem consciência da real gravidade e consequências que uma perda auditiva 

pode acarretar a saúde e, consequentemente, não sabem como podem se 

proteger.  

Ferreira Junior (1998) descreveu que o protetor auditivo é sempre 

indicado como um meio complementar importante para a redução da 

exposição prolongada a níveis elevados de pressão sonora. Entretanto, não 

é segredo a dificuldade que envolve a sua real utilização. 

Para Vivan et al. (2008) a participação dos trabalhadores é de 

fundamental importância, visto que, inseridos no processo e conscientes dos 

riscos e consequências do ruído para a integridade auditiva, poderão difundir 

a informação e aumentar a participação dos funcionários nas campanhas e 

ações promovidas pela empresa. 

Bramatti et al. (2008) enfatizaram a necessidade de um enfoque maior 

sobre os protetores auditivos no treinamento reforçando questões como uso, 

manuseio, limpeza, conservação e a relação destes cuidados com a 

efetividade da proteção auditiva para que reflita na redução dos riscos do 

ruído ao organismo. 

Pensando em quais as melhores formas de preservar a audição de 

sujeitos expostos a ruído, a relação entre a consciência do possível dano e o 

dano em si, nos fez refletir sobre qual é, de fato, o nível de informação dos 

sujeitos em relação à proteção auditiva e os riscos do ruído para a audição. 

Sendo assim, é importante verificar o conhecimento que o trabalhador 

tem sobre a audição, perda auditiva, ruído e proteção auditiva. Estudos 

desta natureza podem gerar subsídios na elaboração de ações relacionadas 

aos treinamentos e, consequentemente, a participação pró-ativa do 

trabalhador no Programa de Prevenção de Perda Auditiva tornando-o efetivo 

e eficaz. 
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2. OBJETIVO 

 

2.1. Geral 

 

Avaliar o conhecimento de trabalhadores expostos a ruído em relação 

à proteção auditiva. 

 

2.2. Específicos  

 

• Verificar a prevalência de perdas auditivas induzidas pelo ruído; 

• Identificar desencadeamento de perda auditiva no período de três 

anos e, 

• Correlacionar os dados obtidos por meio da análise do 

conhecimento dos trabalhadores com os resultados das 

audiometrias; 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 
  

 

A revisão de literatura foi organizada a partir da temática de pesquisa 

e seguirá o encadeamento de idéias em detrimento da ordem cronológica 

dos estudos. 

 

3.1. Perda Auditiva Induzida pelo Ruído – PAIR e outros efeitos 
decorrentes da exposição a ruído ocupacional 

 

O som está presente em quase todas as atividades da vida cotidiana. 

É um elemento de muita importância no reconhecimento de todas as 

situações e também imprescindível tanto na aquisição e desenvolvimento da 

linguagem oral, quanto no o desencadeamento do mecanismo de alerta e 

defesa do organismo exposto a qualquer ordem de perigo (NEVES, 2007). A 

sensação do ruído sempre foi associada a um som desagradável, 

indesejável e capaz de causar danos, porém, essas características estam 

sendo criticadas, uma vez, que pode ser considerado um agente físico 

subjetivo, pois depende das preferências pessoais, de aspectos culturais e 

do estado de ânimo ou de espírito (STANSFELD, 1992; GERGES, 1992). 

Assim, mesmo os sons harmônicos e agradáveis, como a música, 

dependendo da intensidade e tempo de exposição, podem levar ao 

comprometimento auditivo (FERREIRA JR., 1998). 

A ACGIH - American Conference of Governmental Industrial 

Hygienists (1996) e o NIOSH (1996) definiram que os limites de exposição 

ou de tolerância referem-se aos níveis de pressão sonora e ao tempo de 

exposição sob as quais se acredita que a maioria dos trabalhadores estejam 

expostos repetidamente, sem sofrer efeitos a sua capacidade de ouvir e 
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entender uma conversação normal. As chances de o ruído causar perda 

auditiva dependem do tempo de exposição e do nível de pressão sonora. 

Assim, quanto maior a duração e a intensidade, maiores são os danos a 

audição. Desta forma, uma exposição de um minuto a 100 dB(A) é menos 

prejudicial do que uma de 60 minutos à 90 dB(A). 

De acordo com a International Organization for Standardization (ISO 

2204 1979), o ruído pode ser classificado em relação ao tempo, a saber: 

1. Contínuo: ruído com variações de níveis desprezíveis (mais ou menos 

3 dB) durante o período de observação; 

2. Não Contínuo: ruído cujo nível varia significativamente no período de 

observação; 

3. Flutuante: ruído cujo nível varia continuamente de um valor apreciável 

durante o período de observação; 

4. Intermitente: ruído cujo nível cai rapidamente ao nível do ambiente, 

várias vezes no período de observação; 

5. De impacto ou impulsivo: o que apresenta picos de energia acústica 

de duração inferior a um segundo em intervalos superiores a um 

segundo. 

O Ministério da Saúde (2006) estabeleceu que a exposição 

continuada ao ruído intenso, em média 85 dB(A), durante oitos horas por dia, 

podem causar alterações estruturais na orelha interna, que determinam a 

ocorrência da PAIR.  

Oliveira (2001) enfatizou que os danos auditivos causados pela 

exposição a níveis elevados de pressão sonora são diferentes de acordo 

com a intensidade e duração da exposição e pela natureza da lesão, 

podendo ser classificados em três tipos: trauma acústico, mudança 

temporária do limiar auditivo e perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR). 
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O trauma acústico é uma alteração auditiva provocada por uma única 

e súbita exposição a um evento sonoro muito intenso. A mudança 

temporária do limiar auditivo (MTL) é caracterizada pelo rebaixamento dos 

limiares audiométricos decorrente da exposição a níveis elevados de 

pressão sonora por algumas horas, porém com recuperação gradual da 

audição, uma vez cessada a exposição (OLIVEIRA, 2001). 

De acordo com o Boletim n°1 do Comitê Nacional de Ruído e 

Conservação Auditiva (1994), a PAIR é um comprometimento auditivo 

passível de prevenção e pode acarretar ao trabalhador alterações 

importantes que vão desde uma desvantagem com relação à percepção da 

fala, até problemas psicossociais que interferem na qualidade de vida. 

Em 2003, o ACOEM - American College of Occupational and 

Environmental Medicine, definiu a PAIR, como uma perda do tipo sensório-

neural com comprometimento das células ciliadas da orelha interna.  É uma 

perda irreversível, quase sempre bilateral e não necessariamente simétrica. 

Seu primeiro sinal é um entalhe no limiar audiométrico de 3000, 4000 e/ou 

6000 Hz, com possível recuperação em 8000 Hz. Uma vez instalada a perda 

auditiva, o limiar na freqüência de 8000 Hz tem que ser melhor do que o pior 

limiar entre 3000 e 6000 Hz. No início da perda a média dos limiares de 500, 

1000 e 2000 Hz é melhor do que a média de 3000, 4000 ou 6000 Hz. Em 

condições normais, apenas a exposição ao ruído não produz perdas maiores 

do que 75 dBNA em frequências altas e do que 40 dBNA nas baixas. A 

progressão da perda auditiva decorrente da exposição crônica é maior nos 

primeiros 10 a 15 anos e tende a diminuir com a piora dos limiares. 

Evidências científicas indicam que a orelha com exposições prévias a ruído 

não são mais sensíveis a futuras exposições. Uma vez cessada a exposição, 

a PAIR não progride. 

No Brasil, a PAIR está entre os principais problemas de saúde dos 

trabalhadores (GABAS, 2007). Mello e Waismann (2004) destacaram que a 

PAIR permanece como um importante problema em todo o mundo, 
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principalmente nos países mais industrializados. Nos Estados Unidos a PAIR 

é a causa mais comum das doenças relacionadas ao trabalho. A OIT - 

Organização Internacional de Saúde (1996) calcula que 140 milhões de 

pessoas estejam expostas a níveis danosos de ruído ocupacional em todo o 

Mundo.  

As pesquisas a cerca da ocorrência da PAIR indicam taxas 

diferenciadas de acordo com o segmento de trabalho. Andrade e Schochat 

(1988) avaliaram 7.043 trabalhadores expostos a ruído intenso no município 

de São Paulo e identificaram prevalências entre 30% e 55%, de acordo com 

o ramo de atividade. Monley et al. (1996) realizaram um extenso estudo com 

89.500 sujeitos da população australiana exposta ao ruído em níveis nocivos 

e encontraram uma prevalência de 57,7% de sujeitos com PAIR. Horg e 

Raymond (2003) identificaram PAIR em cerca de 60% dos 575 

trabalhadores da construção civil avaliados nos Estados Unidos. Sakae et al. 

(2006) através de um estudo realizado no SESI (Serviço Social da Indústria) 

de Santa Catarina com 18.473 trabalhadores registrados em banco de dados 

no período de 1997 à 2005, demonstraram que 87% da amostra relataram 

exposição a ruído.  

O ruído está presente em diversas atividades profissionais e tem sido 

objeto de diversos estudos demonstrando a importância de conhecer as 

suas causas, seus efeitos e consequências. Costa e Kitamura (1995) 

constataram que a exposição ao ruído intenso relacionado ao trabalho está 

associada a várias manifestações sistêmicas, tais como: elevação do nível 

geral de vigilância, aceleração da frequência cardíaca e respiratória, 

alteração da pressão arterial e da função intestinal, dilatação das pupilas, 

aumento do tônus muscular, aumento da produção de hormônios 

tireoidianos e estresse. 

Fiorini (1994) acompanhou a audição de 80 trabalhadores de uma 

indústria metalúrgica por um período de três anos. A autora classificou os 

resultados dos audiogramas em três grupos: o Grupo 1 com traçados dentro 
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da normalidade, o Grupo 2 com traçados sugestivos de PAIR e o Grupo 3 

com traçados sugestivos de outras alterações auditivas. Observou que 

23,7% dos sujeitos desenvolveram PAIR durante o período analisado. A 

partir dessa forma de classificação das audiometrias, propôs uma estratégia 

de monitoramento audiométrico, observando que antes do desenvolvimento 

da PAIR os traçados indicavam um entalhe audiométrico com limiares ainda 

dentro da normalidade. Porém, com a continuidade de exposição a ruído, 

existia a possibilidade de desencadeamento ou agravamento da PAIR. 

Parrado (2001) avaliou os registros das emissões otoacústicas por 

produto de distorção (EOAPD) e audiometria tonal, 89 trabalhadores que 

apresentavam perda auditiva neurossensorial já diagnosticada como PAIR. 

Dos 89 trabalhadores, 49 (36,3%) apresentaram perdas auditivas na 

frequência isolada de 6 kHz e as piores médias foram dos limiares 

audiométricos de 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz. Os dados indicaram que a 

perda auditiva em sua fase inicial acomete as frequências altas e, na 

pesquisa, a autora identificou que a freqüência mais acometida foi 6 kHz. 

Franco e Russo (2001) realizaram um estudo descritivo retrospectivo 

a partir da análise de banco de dados de uma empresa de prestação de 

serviços audiométricos da região de Campinas. Fizeram parte da amostra 

3117 trabalhadores em processo de admissão, provenientes de diferentes 

segmentos industriais com exposição anterior a ruído. Os procedimentos 

incluíram anamnese, meatoscopia e audiometria tonal. Do total de 

trabalhadores pesquisados, 2507 (80,4%) apresentaram exames dentro dos 

limites de normalidade e 610 (19,6%) mostraram algum tipo de alteração 

(perdas auditivas condutivas, mistas e sensório-neurais). Dos 610 

trabalhadores que apresentaram alteração audiométrica 268 (43,9%) 

possuíam traçado audiométrico sugestivo de PAIR bilateralmente, 193 

(31,7%) traçado audiométrico sugestivo de PAIR unilateralmente e 149 

(24,4%) não possuíam traçado audiométrico típico de PAIR. As autoras 

concluíram que a PAIR, além das consequências físicas, pode trazer 
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prejuízos nos testes de admissão que poderão culminar na não admissão 

devido problemas auditivos, mesmo não estando de acordo com a legislação 

brasileira. 

Harger e Branco (2004) avaliaram a prevalência de perdas auditivas 

em trabalhadores do setor de produção de marmorarias no Distrito Federal. 

Dos 152 trabalhadores avaliados, 48% apresentaram audiogramas 

alterados. Desses, 35 (50%) foram diagnosticados com PAIR e 36 (41%) 

foram classificados com início de PAIR, sendo considerados aqueles cujos 

limiares se apresentavam acima de 25 dB (NA) em pelo menos uma 

frequência (4, 6 ou 8 kHz) e em pelo menos uma orelha.  

Guerra et al. (2005) analisaram a prevalência de PAIR em 

trabalhadores metalúrgicos expostos ao ruído ocupacional. Os 

procedimentos incluíram dados clínicos e ocupacionais de 182 

trabalhadores, em atividade profissional no período de novembro de 2001 a 

março de 2002.  A prevalência de casos sugestivos de PAIR foi de 15,9% e 

tais perdas auditivas foram associadas à idade, ao tempo de atividade na 

empresa e ao tempo de exposição ao ruído (p<0,05). A idade mereceu 

destaque, visto que as prevalências aumentaram à medida que aumentaram 

as faixas etárias (p=0,01). A chance de perda auditiva foi 11,45 vezes maior 

em trabalhadores acima de 50 anos, quando comparada às dos 

trabalhadores com idade inferior a 30 anos. Além disso, a prevalência de 

casos sugestivos de PAIR foi menor nos trabalhadores com relato de uso 

regular do protetor auditivo (p=0,09). 

Caldart et al. (2006) pesquisaram a prevalência da perda auditiva 

induzida por ruído em trabalhadores de indústria têxtil. Os autores também 

tiveram como objetivos específicos verificar os principais sintomas auditivos, 

observar a faixa etária mais acometida, identificar o setor de maior risco e 

relacionar com o tempo de exposição ao ruído. A amostra foi composta de 

184 trabalhadores e a prevalência de PAIR foi de 28,3%. Os sintomas mais 

freqüentes foram diminuição da audição (30,8%), dificuldade de 
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compreensão de fala (25%), zumbido (9,6%), plenitude auricular (5,8%), 

tontura (3,8%) e otalgia (3,8%). Além disso, os resultados indicaram que 

com o aumento da idade, aumentava significativamente os casos de PAIR, 

sendo maior na faixa etária de 50 a 64 anos (46,2%). 

Gonçalves et al. (2009) realizaram pesquisa com o objetivo de 

verificar se a exposição ao ruído ocupacional representava risco a audição 

de adultos na faixa etária de 50 a 70 anos. Os autores analisaram os 

audiogramas de 71 sujeitos, divididos em dois grupos: Grupo 1 (36 sujeitos) 

com histórico de exposição ocupacional ao ruído e o grupo 2 (35 sujeitos) 

sem histórico de exposição ao ruído. No grupo com histórico de exposição 

ocupacional ao ruído, 33 sujeitos apresentaram perda auditiva 

neurossensorial bilateral. Já no grupo sem histórico de exposição a ruído 

ocupacional, apenas 18 sujeitos apresentaram perda auditiva 

neurossensorial. Além disso, constataram que sujeitos com idade entre 50 e 

70 anos, quando expostos ao ruído, têm mais risco de desenvolverem uma 

perda auditiva neurossensorial do que aqueles não expostos. O risco relativo 

foi de 1, 547 e o p<0, 001, comprovando que o risco é maior nos expostos a 

ruído ocupacional. 

Lopes et al. (2007) realizaram um estudo epidemiológico do tipo 

transversal de inquérito com 70 caminhoneiros. Os procedimentos incluíram 

avaliação audiométrica e utilização do protocolo The World Health 

Organization Quality of Life Assessment Instrument Briefly – WHOQOL-bref. 

Dos 70 (100%) sujeitos analisados, 50 (71,4%) apresentaram audiogramas 

dentro dos padrões de normalidade bilateralmente e 20 (28,6%) 

apresentaram audiogramas sugestivos de PAIR. Através dos dados 

coletados os pesquisadores consideraram alta a prevalência de PAIR nesta 

população, o que justificaria a implantação de um PPPA nas distribuidoras, a 

fim de garantir o monitoramente auditivo e o treinamento sobre a saúde 

auditiva. 
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Ogido et al. (2009) estudaram a prevalência de sintomas auditivos e 

vestibulares, em trabalhadores expostos a ruído ocupacional em um centro 

de referência de saúde pública. Dos 190 trabalhadores encaminhados pelo 

sindicato e pela rede pública, 175 foram diagnosticados com PAIR. Destes, 

74% dos casos apresentaram hipoacusia, 80,8% apresentaram relatos de 

zumbido e 13,2% apresentaram vertigem. 

Petian (2008) estudou o incômodo em relação ao ruído urbano em 

400 trabalhadores de estabelecimentos comerciais no município de São 

Paulo. O estudo identificou que os trabalhadores relacionam 

espontaneamente o ruído como quarto colocado na escala de incômodos no 

município e em primeiro lugar em incômodo no local de trabalho e na 

residência. Do total, 65,75% achavam o local de trabalho ruidoso e 62,5% se 

mostraram incomodados com o ruído neste local. O ruído interferia na 

atividade laboral de 43% dos trabalhadores sendo que interferia 

principalmente ao falar ao telefone (54%). No que diz respeito aos efeitos na 

saúde, 72% atribuíram à perda auditiva como principal problema causado 

pelo ruído, seguido de estresse (29%), irritabilidade (9%), dor de cabeça 

(7%), nervosismo (3%) e insônia (1%). 

 

3. 2. Proteção Auditiva 

 

Muitas vezes tanto a não percebe o efeito do ruído na sua vida e a 

crença no baixo risco da perda auditiva torna difícil a participação ativa dos 

trabalhadores nas ações preventivas. Ferraz (1995) pesquisou a percepção 

dos trabalhadores sobre o ruído e suas consequências, no Centro de 

Referência para a Saúde do Trabalhador de São Bernardo do Campo, e 

observou que 70% não consideravam o ruído no ambiente de trabalho como 

agente causador de efeitos nocivos. Além disso, 80% não consideravam a 
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PAIR como um problema sério de saúde e 56,7% desconheciam as 

propostas de ações preventivas. 

Linden (1996) realizou pesquisa assumindo a importância de se 

estudar os conteúdos da consciência de trabalhadores, a fim de construir 

subsídios para implementação de programas voltados à saúde do 

trabalhador que incluíssem atividades capazes de desenvolver a consciência 

de cidadania no trabalhador exposto a ruído. Os resultados evidenciaram a 

alienação dos trabalhadores e permitiu que a autora construísse alguns 

subsídios para contribuir em ações e programas voltados à saúde do 

trabalhador. Tais subsídios incluíam os meios que levavam o trabalhador ao 

conhecimento dos riscos à saúde nos ambientes de trabalho ruidosos e os 

questionamentos da efetividade do uso do protetor auricular como única 

medida para prevenir as perdas decorrentes do ruído. A autora ainda 

apontou a necessidade de desenvolvimentos de formas eficientes de 

comunicação para que aquilo que é de domínio do profissional de saúde 

possa se transformar em informação útil e significativa para o trabalhador. 

Sartori (2005) realizou uma pesquisa com 73 funcionários de uma 

indústria de extração de óleo vegetal, sendo 24 funcionários do setor 

administrativo e 49 dos demais setores, expostos a um ruído entre 85 a 98 

dB(A). A pesquisadora realizou audiometria e ainda utilizou dois 

questionários, o primeiro teve como objetivo coletar dados em relação às 

queixas auditivas e aspectos gerais do programa de conservação auditiva da 

empresa. O segundo questionário, intitulado “Crenças e atitudes sobre 

proteção auditiva e perda auditiva” foi elaborado pelo NIOSH 1996 e 

traduzido pela própria autora (Sartori, 2004). O objetivo desse instrumento é 

coletar informações dos trabalhadores quanto as crenças e comportamento 

em relação à prevenção da perda auditiva. Dos 73 funcionários, 71% 

apresentaram limiares auditivos normais, 21% exames sugestivos de PAIR e 

8% apresentaram outras alterações. Em relação ao segundo questionário, 

96% concordaram totalmente com a afirmação: “trabalhar perto de barulho 
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alto pode prejudicar minha audição”, 87% discordaram que com o passar do 

tempo, os ouvidos se acostumam com o ruído, 76% discordaram totalmente 

com a afirmação “eu não acho que preciso usar protetor quando estiver 

trabalhando perto de barulho alto”, 89% dos funcionários concordaram que a 

exposição diária aos níveis elevados de pressão sonora das máquinas pode 

prejudicar sua audição, 92% concordaram totalmente que, se perdessem a 

audição ficaria difícil compreender as pessoas falando, 96% dos 

trabalhadores concordaram totalmente que a perda auditiva pode interferir 

na possibilidade de arranjar um emprego, 98% concordaram com a 

afirmação que escutar bem é importante para prevenir acidentes, 96% 

concordaram totalmente que podem prevenir a perda auditiva se usarem o 

protetor auditivo sempre que estiverem em ambiente ruidoso, 61% dos 

trabalhadores concordaram com a afirmação de que trabalham melhor 

quando usam protetores auditivos, 67% discordaram de que usar protetores 

auditivos é irritante, 47% deles também discordaram de que os protetores 

auditivos limitam a capacidade de conversar no trabalho. Entretanto, foi 

observado que nesta afirmação houve uma variabilidade de respostas, o que 

indica que alguns funcionários têm dificuldade para entender as conversas 

quando estão utilizando protetores auditivos, 63% discordaram que o uso do 

protetor impede a identificação de problemas nas máquinas, 87% 

acreditaram que sabem como colocar e usar o protetor auditivo e, 

finalmente, 63% discordaram que não sabem identificar quando os 

protetores auditivos devem ser substituídos. 

Bramatti et al. (2008) avaliaram o conhecimento adquirido pelos 

trabalhadores de uma empresa frigorífica após ação educativa sobre 

proteção auditiva. Foram comparadas as atitudes, intenções e 

comportamentos de proteção auditiva adotados por 61 trabalhadores pré e 

pós-treinamento, avaliando a efetividade das mensagens através do uso de 

estímulos positivos. Os pesquisadores utilizaram o questionário “Crenças e 

atitudes sobre proteção auditiva e perda auditiva” este subdividido em dez 

áreas temáticas (NIOSH,1996). Os resultados demonstraram que na área 
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temática 1 - percepção de suscetibilidade de adquirir uma perda auditiva e 

na área 4 - percepção de obstáculos para uma ação preventiva - os 

indivíduos que receberam treinamento aumentaram sua percepção em 

relação aos que não receberam tal treinamento. Na área 10 - auto-eficácia 

associada aos resultados das audiometrias - os indivíduos com audiometrias 

normais demonstraram uma menor capacidade de prevenir a ocorrência de 

uma perda auditiva, talvez porque não apresentavam perda auditiva e, 

portanto, achavam que estavam fazendo o que consideravam como correto. 

Assim, os resultados demonstraram que o comportamento e as atitudes dos 

trabalhadores com relação à proteção auditiva sofreram influência antes e 

depois de um treinamento. Os autores ressaltaram também que apesar das 

mudanças significativas em determinadas áreas temáticas, é necessário um 

enfoque maior no treinamento sobre o uso dos protetores auditivos, bem 

como: manuseio, limpeza e conservação e a relação destes cuidados com a 

efetividade da proteção auditiva e redução dos riscos do ruído ao organismo.  

Svensson et al. (2004) realizaram uma pesquisa na Suécia onde 

examinaram as convicções e atitudes de trabalhadores sobre audição e 

prevenção de perda auditiva e como isso afetava o uso do protetor auditivo. 

Os dados foram comparados com as variáveis: exposição ao ruído, 

habilidade auditiva e idade. Do total da amostra, 95% dos trabalhadores 

relataram que o ruído elevado poderia danificar a audição, 90% 

consideraram que uma perda auditiva seria um problema sério e 85% 

acreditavam que o protetor auditivo poderia proteger a audição. 

Vivan et al. (2008) aplicaram o mesmo instrumento do estudo 

supracitado em 100 trabalhadores, sendo 60% com resultados 

audiométricos normais, 31% com audiogramas sugestivos de PAIR e 9% 

com perdas auditivas bilaterais não sugestivas de PAIR.  Quanto à 

afirmação do questionário “Penso que posso trabalhar perto de barulho alto 

sem que isso quase danos a minha audição”, 58% responderam “discordo” e 

38% responderam “discordo totalmente”. Já para a afirmação “Acredito que 
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a exposição ao barulho alto pode prejudicar a minha audição”, 57% 

responderam “concordo plenamente” e 43% responderam “concordo”. Em 

relação ao uso do protetor auditivo, a afirmação “Estou convencido de que 

posso evitar perda audição usando protetores auditivos” revelou 72% de 

respostas “concordo plenamente”. A questão “Não posso proteger minha 

audição a menos que eu use protetores auditivos em ambientes muito 

barulhentos” identificou 53% de “discordo” e para a afirmação “Se eu 

realmente quiser manter minha audição, é importante que eu use protetores 

auditivos todas as vezes que eu estiver perto de barulho alto”, 62% 

responderam “concordo plenamente”. 

González et al. (2009) também utilizaram o mesmo instrumento em 24 

trabalhadores de uma indústria metalúrgica do México com o objetivo de 

pesquisar a percepção do risco de uma perda auditiva e a prevenção de 

perda auditiva. Do total da amostra, 90% relataram que o ruído poderia 

prejudicar a audição, porém, destes, 80% sabiam que o protetor auditivo 

poderia proteger a audição quando estivessem trabalhando em ambiente 

ruidoso. 

Mendes et al. (2007) verificaram a aceitação do protetor auditivo em 

34 componentes de uma banda musical. Os autores aplicaram um 

questionário, realizaram audiometria tonal, ministraram palestra e 

distribuíram protetores auditivos para serem utilizados durante três meses. 

Após o uso dos protetores, as queixas de maior ocorrência foram: incomodo 

a sons (58,8%) e zumbido (47%). Dos 34 componentes da banda, 77,1% 

referiram que a música poderia ocasionar prejuízo auditivo, embora somente 

9 (25,71%) afirmaram ter algum tipo de cuidado com a audição. Os achados 

demonstraram que os componentes da banda tinham conhecimento do risco 

que a exposição à música em forte intensidade poderia causar à audição, 

porém, não sabiam ao certo como proteger a audição. Mesmo 

demonstrando interesse inicial em experimentar o protetor auditivo, o mesmo 
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não ocorreu tanto nos indivíduos com perda auditiva comprovada, quanto 

naqueles com sintomas auditivos. 

Cavalli et al. (2004) entrevistaram profissionais da área de segurança 

e medicina do trabalho de 30 indústrias de Curitiba e região metropolitana, 

envolvidos com medidas práticas de prevenção de perdas auditivas. A 

amostra foi constituída por 34 funcionários destas indústrias que possuíam 

número de trabalhadores variando entre 60 a 1718. Utilizou-se como roteiro 

de entrevista a versão em português, adaptada do questionário proposto 

pelo NIOSH (1996), para avaliação de programa de prevenção de perdas 

auditivas. A pesquisa teve como objetivo evidenciar se as empresas 

cumpriam total ou parcialmente os quesitos que compõem as Leis 

Trabalhistas. No tocante uso de protetores auriculares, as resposta se 

mostraram positivas quanto à oferta, variedade disponível, adaptação 

voltada ao conforto, treinamento, checagem, reposição resolução e 

avaliação da eficácia dos protetores. Porém, respostas negativas foram 

encontradas em relação à infecções de ouvido decorrente do uso do 

protetor, interferência na habilidade para realizar o trabalho, interferência na 

comunicação ou sinais de advertência e à orientação para uso do protetor 

em atividades extra-ocupacionais ruidosas. Com relação a pergunta: “São 

realizadas sessões de orientação individual para empregados com 

problemas com o equipamento de proteção individual (EPI) auricular ou com 

mudança no limiar auditivo (MTL)?”, 46,6% das empresas que tinham PPPA 

responderam “sim” e 40% das empresas que não tinham PPPA também 

responderam “sim”. No aspecto treinamento e educação, no que refere à 

avaliação do sucesso dos programas de treinamento, 43,3% das empresas 

com PPPA possuíam algum instrumento para avaliar a eficácia do programa.  

Gonçalves et al. (2009) avaliaram a exposição à música elevada, a 

percepção da sua intensidade e seu impacto na audição de 50 integrantes 

de uma banda militar. Do total da amostra, 34% referiram conhecer meios 

para evitar a exposição ao som intenso, porém, dentre estes, apenas 9 
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sujeitos citaram o uso do protetor auditivo. Além disso, 32% apresentaram 

alterações auditivas, sendo que 24% (12 sujeitos) apresentaram 

características sugestivas de PAIR. A perda auditiva aumentou conforme o 

tempo de atuação na banda fosse maior, demonstrando que o ambiente de 

ensaio da banda também pode ser considerado de risco para a audição. 

Costa et al. (2009) realizaram uma pesquisa cujo objetivo foi verificar 

a eficácia dos protetores auditivos usados por 13 trabalhadores expostos a 

níveis de ruído de 96,5 dB(A), em uma metalúrgica localizada no interior de 

São Paulo. Em relação ao uso do protetor auricular, 12 (92,3%) 

responderam afirmativamente a questão “Sinto-me protegido com o 

equipamento de proteção individual auricular fornecido pela empresa”. 
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4. MÉTODO 

 

 

4.1. Tipo de Estudo e Considerações Éticas 

 

A pesquisa foi um estudo longitudinal misto, pois utilizou dados 

retrospectivos (audiometrias de 2009, 2008 e 2007) e prospectivos 

(aplicação de questionário) de uma empresa de engenharia situada em São 

Luís – Maranhão (MA). 

A presente pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

do Programa de Estudos de Pós-Graduados em Fonoaudiologia da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) sob número de 

protocolo de pesquisa 056/2010 (ANEXO I). Para tanto, foi enviada uma 

carta ao diretor da Empresa de Engenharia, solicitando autorização para a 

realização do trabalho.  

Foram obedecidos os princípios éticos para realização de pesquisas 

com seres humanos baseado na resolução 196/96. Todos os participantes, 

antes dos procedimentos, receberam esclarecimentos necessários a 

respeito da pesquisa e, aqueles que concordaram em participar da pesquisa, 

assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (ANEXO II). 

 

4.2. Caracterização do local e casuística  

 

A referida empresa conta como principal atividade a prestação de 

serviços de montagem e a manutenção industrial. Fundada desde 2000, seu 

corpo técnico e gerencial é constituído por engenheiros mecânicos, elétricos 

e metalúrgicos, técnicos de segurança do trabalho, supervisores e 
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encarregados. Possui sua sede locada em São Luís – MA e uma filial em 

Poços de Caldas – Minas Gerais. Atualmente conta com 165 funcionários 

divididos por setores de administração e de atuação, este último dividido em: 

fabricação, mangas, caldeiraria, produção, manutenção, cemec e refinaria. 

Os critérios de inclusão da amostra foram: trabalhar há pelo menos 

três anos na empresa e ter realizado audiometrias em 2007, 2008 e 2009; 

ser exposto a ruído acima de 85 dB(A) na jornada de oito horas diárias e 

utilizar constantemente protetor auditivo. A partir destes critérios a amostra 

foi composta por 65 trabalhadores dos sete diferentes setores supracitados, 

todos do sexo masculino. A idade variou de 21 a 57 anos, com média de 

37,4 e desvio-padrão de 9,2 anos. Os trabalhadores executavam 25 

diferentes funções e a de maior freqüência foi mecânico (n= 17), seguida de 

soldador (n= 11).  O tempo de trabalho na empresa variou de três a nove 

anos, com média de 5,4 e desvio-padrão de 1,7 ano. Todos os trabalhadores 

usavam protetor auditivo constantemente durante a jornada de trabalho. 

Com relação ao tipo, 53 (81,5%) usavam protetor do tipo “plugue” e 12 

(18,5%) do tipo “circum-auricular”. 

 

4.3. Procedimentos 

 

A coleta de dados foi dividida em três etapas. Primeiramente os 

trabalhadores responderam a anamnese (ANEXO III), da qual foram 

extraídos antecedentes clínicos e ocupacionais, aspectos da exposição ao 

ruído como tempo e frequência de exposição, associação com outros 

agentes de riscos para a audição e o uso do protetor auditivo. 

Na segunda etapa foi aplicado o questionário “Crenças e atitudes 

sobre proteção auditiva e perda auditiva”, baseado na versão americana 

“Beliefs about hearing protection and hearing loss” proposto pelo National 

Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH (1996). O instrumento 
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foi inicialmente traduzido para a língua portuguesa por Sartori (2004) e, 

posteriormente, sofreu adaptações no estudo de Bramatti et al. (2008). A 

terceira e última etapa da coleta foi o levantamento dos resultados das 

audiometrias de 2007, 2008 e 2009, a partir do arquivo da própria empresa. 

Todas as audiometrias foram realizadas por fonoaudiólogos provenientes de 

empresas terceirizadas. 

Para a coleta do questionário, os trabalhadores foram divididos em 

grupos com cerca de 20 pessoas e receberam todas as informações 

referentes à pesquisa por meio de uma apresentação em mídia, realizada 

pela própria pesquisadora. Posteriormente receberam a anamnese e o 

questionário e foram orientados a marcarem a alternativa que melhor 

descrevesse a sua opinião. Além disso, foram informados que não existia 

resposta certa ou errada e que o interesse era apenas obter a opinião de 

cada um.  

O questionário intitulado “Crenças e atitudes sobre proteção auditiva e 

perda auditiva” (ANEXO IV) é dividido em duas versões (A e B), com 

questões do mesmo conteúdo, porém, escritas de forma distinta (iniciando 

por afirmação ou negação). A presente pesquisa utilizou a versão “A”. Este 

questionário teve como finalidade avaliar as crenças e atitudes dos 

trabalhadores sobre a prevenção da perda auditiva e como utilizavam o 

protetor auditivo. É constituído de 28 questões, das quais são subdivididas 

em dez áreas temáticas apresentadas a seguir: 

1. Percepção de suscetibilidade de adquirir uma perda auditiva 

(questões 1 e 13).  

2. Percepção de severidade das conseqüências da perda auditiva 

(questões 2 e 14).  

3. Percepção de benefícios de uma ação preventiva (questões 5, 16 

e 24). 
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4. Percepção de obstáculos para ação preventiva/conforto (questões 

6, 17 e 25). 

5. Percepção de obstáculos para ação preventiva/atenuação de sons 

importantes (questões 7 e 18).  

6. Percepção de obstáculos para ação preventiva/comunicação 

(questões 8, 19 e 26). 

7. Percepção de obstáculos para ação preventiva/conveniência e 

disponibilidade de proteção auditiva (questões 3, 9, 20 e 27). 

8. Intenções de comportamento (questões 10,21 e 28). 

9. Normas sociais (questões 11 e 22).  

10. Auto-eficácia (questões 4,12, 15 e 23). 

 

4.4.  Análises dos dados 

 

Todos os dados coletados foram inicialmente digitados em planilha de 

Excel para posterior transformação em banco de dados adequado para a 

análise no software STATA. Os resultados da anamnese foram analisados 

segundo a distribuição de freqüência simples.  

Inicialmente, os limiares audiométricos dos três anos foram 

analisados segundo as medidas de tendência central (média e mediana) e 

de variabilidade (desvio-padrão).  A análise dos resultados audiométricos de 

2007, 2008 e 2009 foi baseada na proposta de Fiorini (1994). Os achados 

audiométricos foram distribuídos em: normais, sugestivos de PAIR e 

sugestivos de outras causas. Foram considerados “normais” os audiogramas 

cujos todos os limiares obtidos bilateralmente se apresentaram menores ou 

iguais a 25 dBNA, nas freqüências de 250 Hz a 8 kHz. Foram considerados 
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“sugestivos de PAIR” os casos de limiares audiométricos maiores que 25 

dBNA nas freqüências de 3 kHz e/ou 4 kHz e/ou 6 kHz. Os audiogramas que 

não se enquadravam nas duas classificações supracitadas foram 

considerados como “sugestivos de outras causas”.  

Para facilitar a apresentação dos resultados os achados 

audiométricos, foram subdivididos em três grupos: 

• GRUPO 1: normal; 

• GRUPO 2: PAIR (perda auditiva induzida por ruído); 

• GRUPO 3: OUTROS. 

A partir desta primeira classificação, cada grupo foi subdividido de 

acordo com as especificidades dos traçados audiométricos, para observar 

uma possível evolução do quadro no decorrer dos três anos. 

Desta forma, o GRUPO NORMAL foi subdividido em: 

• NORMAL BILATERAL: quando todos os limiares tanto da orelha 

direita quanto da esquerda, estavam iguais ou inferiores a 25 

dBNA; 

• NORMAL COM ENTALHE UNILATERAL: normal bilateral, porém 

apresentando entalhe audiométrico em apenas uma orelha. O 

entalhe representa um rebaixamento dentro da normalidade, nas 

frequências de 3 kHz, 4 kHz ou 6 kHz, sendo considerado quando 

há uma diferença de pelo menos 10 dB com relação a frequência 

anterior ou posterior; 

• NORMAL COM ENTALHE BILATERAL: igual ao normal bilateral, 

porém apresentando entalhes audiométricos em ambas as 

orelhas. 
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O GRUPO PAIR foi subdividido em: 

• PAIR BILATERAL: traçado audiométrico sugestivo de perda 

auditiva induzida por ruído em ambas às orelhas; 

• PAIR UNILATERAL: uma orelha com traçado audiométrico 

sugestivo de PAIR e a outra apresentando todos os limiares 

normais (iguais ou inferiores a 25 dBNA); 

• PAIR UNILATERAL COM ENTALHE NA OUTRA ORELHA: 

traçado audiométrico sugestivo de PAIR em uma orelha e traçado 

normal com entalhe audiométrico na outra orelha. 

O GRUPO OUTROS não foi subdividido.  

Além da classificação em grupos e subgrupos, também foi analisado 

desencadeamento de perda auditiva utilizando critério proposto na Portaria 

19 do Ministério do Trabalho e Emprego (D.O.U., abril de 1998). A 

distribuição dos casos de desencadeamento de perdas auditivas considerou 

diferença de 15 dB na média entre 3 k, 4 k e 6 kHz e/ou diferença maior ou 

igual a 10dB nas freqüências isoladas. Foram comparados os limiares de 

2008 com relação aos de 2007, 2009 com relação aos de 2008 e 2009 com 

relação aos de 2007. 

A análise do questionário “Crenças e atitudes sobre proteção auditiva 

e perda auditiva” foi realizada a partir de uma escala Likert de 1 a 5 com as 

seguintes opções de respostas: “concordo plenamente, concordo, não 

concordo nem discordo, discordo e discordo totalmente”. Para a análise das 

respostas das questões de números 1, 7, 8, 9, 10, 14, 17, 20, 22 e 26 foram 

atribuídos pesos para as respostas “concordo plenamente”, “concordo”, “não 

concordo nem discordo”, “discordo” e “discordo totalmente” de: 5, 4, 3, 2 e 1, 

respectivamente. Para as questões de números 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 

16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27 e 28 foram atribuídos para as mesmas 

respostas pesos diferentes, a saber, de: 1, 2, 3, 4, 5.  A interpretação, 
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segundo Bramatti et al. (2008), considera que quanto maior o escore para as 

áreas temáticas: 1, 2,  3, 4, 5, 6, 8 e 9; menor o nível de informação que a 

pessoa tem sobre o assunto. Com exceção das áreas temáticas 7 e 10, que 

quanto maior o escore, maior o nível de informação nessas áreas. 

Entretanto, o uso de escores não tem ainda uma interpretação padronizada 

e, desta forma, as respostas também foram analisadas de acordo com a 

distribuição percentual nas cinco categorias. 

A análise estatística foi realizada para verificar associações (teste de 

associação χ2 – qui-quadrado) entre os resultados da anamnese com as 

audiometrias e os escores do questionário.  
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5. RESULTADOS 

 

 

5.1 Resultados Gerais 

 

A amostra foi constituída por 65 trabalhadores, todos do sexo 

masculino, o maior contingente de trabalhadores foi do setor de fabricação. 

Os trabalhadores executavam 25 diferentes funções e a de maior freqüência 

foi mecânico (n=17), seguida de soldador (n=11). A idade variou entre 21 e 

57, com mediana de 37,4 anos e desvio-padrão de 9,2 anos. O tempo na 

função e na empresa em anos se distribui da seguinte forma: 46 (70,77%) 

trabalhadores já estavam naquela função até cinco anos e 19 (20,23%) com 

mais de seis anos, com mediana de 5,2 anos. E o tempo na empresa foi 41 

(63,08%) trabalhadores até cinco anos e os demais 24 (36,98%) com mais 

de seis anos, com mediana de 5,1 anos. A Tabela 1 apresenta a distribuição 

geral das principais características da amostra. 
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Tabela 1 - Distribuição das variáveis que caracterizam a amostra (n=65). 

Características 
Idade (anos) N % 
21 - 45 48 73,8   
46 – 57 17 26,2 
Setor   
Alucoque 12 18,5 
Fabricação 19 29,2 
Cemec 8 12,3 
Mangas 13 20 
Montagem 7 10,8 
Refinaria 2 3,1 
Caldeiras 2 3,1 
Manutenção 1 1,5 
Produção 1 1,5 
Função    
Mecânico 17 26,2 
Soldador 11 16,9 
Operador 5 7,7 
Operador de veículo 4 6,2 
Supervisor 4 6,2 
Segregador 3 4,6 
Encarregado 3 4,6 
Líder 3 4,6 
* Outros 15 23 
Tempo na função (anos)   
1 - 5  46 70,8 
> 6 19 29,2 
Tempo na empresa   
1 – 5 41 63,1 
> 6 24 36,9 
* meio oficial, mestre de elétrica, encanador, maçariqueiro, pintor, gerente, técnico de 
segurança, técnico de planejamento, caldeireiro, auxiliar, pedreiro, mestre de solda, 
eletricista e almoxarife.  

 

Todos os trabalhadores usavam protetor auditivo constantemente 

durante toda a jornada de trabalho, sendo 53 (81,5%) do tipo “plugue” e 

12(18,5%) do tipo “circum-auricular”. O tempo de uso do protetor auditivo se 

distribui da seguinte forma: 30 (47,6%) até cinco anos, 22 (33,94%) de seis a 

dez anos e 12 (18,6%) mais que 11 anos. Do total de trabalhadores, 33 

(50,8%) apresentaram queixas decorrentes do uso de protetores. A Tabela 2 

indica a distribuição das queixas. 
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Tabela 2 - Distribuição da queixas em relação ao uso do protetor auditivo. 
Queixa N % 

Coceira 15 45,5 
Dificuldade de comunicação  8 24,2 
Dor de cabeça  3 9,1 
Pressão na cabeça 3 9,1 
Calor 3 9,1 
Plenitude Auricular 1 3,0 

 

Questionados se “achavam o ambiente de trabalho ruidoso”, 50% dos 

trabalhadores relataram que era “sempre ruidoso”. Os demais dados 

referentes à exposição a ruído estão na Tabela 3. 

 
Tabela 3 - Distribuição das variáveis relativas a exposição a ruído (n=65) 

 N % 
Ambiente ruidoso   

Às vezes 14 21,5 
Sempre 51 78,5 

Exposição diária ao ruído   
Menos que 1 vez por semana 2 3,1 
1 vez por semana 4 6,2 
1 vez por dia 9 13,8 
Todos os dias 50 76,9 
Exposição anterior (anos) 44 67,7 

Tempo de exposição (anos)   
1- 5 anos 19 43,2 
> 6 anos 25 56,8 
Uso anterior do EPI auricular  38 58,5 

 

Em relação à exposição a produto químico, 56 (86,2%) trabalhadores 

responderam afirmativamente. Quanto aos dados referentes à história 

clínica, sinais e queixas auditivas, a Tabela 4 apresenta a distribuição das 

respostas  para os 65 trabalhadores da amostra. 
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Tabela 4 - Distribuição da variável história clínica 
História clínica 

Sim Não Total Variáveis 
N % n % n % 

Escuta bem 60 92,3 5 7,7 65 100 
Zumbido 7 10,8 58 89,2 65 100 
Passado otológico 14 21,5 51 78,5 65 100 
Antecedentes familiares 8 12,3 57 87,7 65 100 
Dificuldade de comunicação 1 1,5 64 98,5 65 100 
Intolerância o sons intensos 5 7.7 60 92,3 65 100 
Irritabilidade e nervosismo 3 4,6 62 95,4 65 100 
Insônia 4 6,2 61 93,8 65 100 
Dor de cabeça 6 9,2 59 90,8 65 100 
Tontura 1 1,5 64 98,5 65 100 
Doenças:       
Diabetes 3 4,6 62 95,4 65 100 
Pressão alta 5 7,7 60 92,3 65 100 

 

Em relação aos hábitos de lazer e outras exposições que poderiam 

afetar a audição, o culto religioso com música amplificada foi o mais citado 

(n= 30 - 46,2%), seguido de escutar rádio diariamente (n= 20 - 30,8%), boate 

e reggae (n= 11 - 16,9%) e andar de moto sem capacete (n= 4 - 6,1%). 

As distribuições dos resultados das audiometrias de 2007, 2008 e 

2009, por freqüência, estão nas Tabelas 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 
 
Tabela 5 - Distribuição das médias, desvio-padrão e intervalo de confiança 
dos limiares audiométricos de 250 Hz a 8 kHz da orelha direita, no exame de 
2007 (n=65). 

1º Audiometria (2007) – Orelha Direita 
Variáveis Média (dB) Desvio Padrão (dB) Intervalo de Confiança (dB) 
250 Hz 14,84 7,85 12,89 -16,79 
500 Hz 13,30 7,46 11,45 -15,15 
1 kHz 11,84 7,48 9,99 – 13,69 
2 kHz 11,84 7,37 10,01 – 13,67 
3 kHz 14,15 9,25 11,86 – 16,44 
4 kHz 18,23 11,77 15,31 – 21,14 
6 kHz 16,92 10,89 14,22 – 19,62 
8 kHz 14,76 9,16 12,49 – 17,03 
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Tabela 6 - Distribuição das médias, desvio-padrão e intervalo de confiança 
dos limiares audiométricos de 250 Hz a 8 kHz da orelha esquerda, no exame 
de 2007 (n=65). 
                      1º Audiometria (2007) – Orelha Esquerda  
Variáveis  Média (dB) Desvio Padrão (dB) Intervalo de Confiança (dB) 
250 Hz 15,53 5,67 14,13 -16,94 
500 Hz 13,46 5,15 12,18 – 14,73 
1 kHz 11,15 5,36 9,82 – 12,48 
2 kHz 12,15 7,45 10,30 – 13,99 
3 kHz 14,23 8,94 12,01 – 16,44 
4 kHz 19,07 9,43 16,73 – 21,41 
6 kHz 18 9,71 15,59 – 20,40 
8 kHz 15,30 10,71 12,65 – 17,96 

 
Tabela 7 - Distribuição das médias, desvio-padrão e intervalo de confiança 
dos limiares audiométricos de 250 Hz a 8 kHz da orelha direita, no exame de 
2008 (n=65). 

2º Audiometria (2008) – Orelha Direita 
Variáveis Média (dB) Desvio Padrão (dB) Intervalo de Confiança (dB)

250 Hz 18,61 7,47 16,76 – 20,46 
500 Hz 16,76 8,36 14,69 – 18,84 
1 kHz 13,07 7,54 11,20 – 14,94 
2 kHz 13,38 8,06 11,38 – 15,38 
3 kHz 16,53 10,93 13,83 – 19,24 
4 kHz 19,76 10,84 17,08 – 22,45 
6 kHz 20,69 11,25 17,90 – 23,47 
8 kHz 17,23 9,31 14,92 – 19,53 

 

 
Tabela 8 - Distribuição das médias, desvio-padrão e intervalo de confiança 
dos limiares audiométricos de 250 Hz a 8 kHz da orelha esquerda, no exame 
de 2008 (n=65). 

2º Audiometria (2008) – Orelha Esquerda 
Variáveis  Média (dB) Desvio Padrão (dB) Intervalo de Confiança (dB) 
250 Hz 19,84 5,73 18,42 – 21,26 
500 Hz 16,69 6,39 15,10 – 18,27 
1 kHz 12,61 5,74 11,19 – 14,03 
2 kHz 13 7,8 11,06 – 14,93 
3 kHz 16,53 8,61 14,40 – 18,67 
4 kHz 18,23 10,17 15,71 – 20,75 
6 kHz 20,46 11,58 17,59 – 23,33 
8 kHz 17,38 10,08 14,88 – 19,88 
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Tabela 9 - Distribuição das médias, desvio-padrão e intervalo de confiança 
dos limiares audiométricos de 250 Hz a 8 kHz da orelha direita, no exame de 
2009 (n=65). 
                       3º Audiometria (2009) – Orelha Direita 
Variáveis  Média (dB) Desvio Padrão (dB) Intervalo de Confiança (dB) 
250 Hz 18,53 5,64 17,14 – 19,93 
500 Hz 18,53 6,77 16,86 – 20,21 
1 kHz 14,61 6,92 12,90 – 16,33 
2 kHz 14,23 5,61 12,84 – 15,61 
3 kHz 18 9,75 15,58 – 20,41 
4 kHz 22,23 11,83 19,30 – 25,16 
6 kHz 22,38 10,39 19,81 – 24,95 
8 kHz 20 7,95 18,02 – 21,97 

 
Tabela 10 - Distribuição das médias, desvio-padrão e intervalo de confiança 
dos limiares audiométricos de 250 Hz a 8 kHz da orelha esquerda, no exame 
de 2009 (n=65). 

3º Audiometria (2009) – Orelha Esquerda 
Variáveis  Média (dB) Desvio Padrão (dB) Intervalo de Confiança (dB) 
250 Hz 20,61 5,41 19,27 – 21,95 
500 Hz 18,53 4,82 17,34 – 19,73 
1 kHz 14,15 4,38 13,06 – 15,23 
2 kHz 14,46 7,02 12,72 – 16,20 
3 kHz 17,15 8,24 15,11 – 19,19 
4 kHz 20,23 8,77 18,05 – 22,40 
6 kHz 23,46 10,27 20,91 – 26,00 
8 kHz 19,07 8,92 16,86 – 21,28 

 

As Figura 1 e 2 indicam as médias dos limiares audiométricos de 250 

Hz a 8 kHz das orelhas direita e esquerda, comparando as primeiras (2007), 

segundas (2008) e terceiras (2009) audiometrias.  
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Figura 1 - Comparação das médias dos limiares audiométricos nas 
freqüências de 250 Hz a 8 kHz da orelha direita, nas três audiometrias (2007, 
2008, 2009) 
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Figura 2 - Comparação das médias dos limiares audiométricos nas 
freqüências de 250 Hz a 8 kHz da orelha esquerda, nas três audiometrias 
(2007, 2008, 2009) 
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Os exames audiométricos realizados ao longo dos três anos foram 

classificados nas seguintes categorias: “normal” e “alterado”. A Tabela 11 

indica a distribuição dos resultados audiométricos nos três anos 
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Tabela 11 - Distribuição da classificação audiométrica em 2007, 2008 e 2009 
(n= 65). 
Audiometria Normal Alterada Total 
2007 49 (75,4%) 16 (24,6%) 65 (100%) 
2008 40 (61,5%) 25 (38,5%) 65 (100%) 
2009 39 (60%) 26 (40%) 65 (100%) 

  

Os resultados da audiometria foram analisados segundo o critério de 

classificação de Fiorini (1994) e podem ser observados na Tabela 12.   

 
Tabela 12 - Distribuição da classificação audiométrica nos sub-grupos em 
2007, 2008 e 2009. 
Audio NL 

(n e %) 
NLEUNI 
(n e %) 

NLEBI 
(n e %) 

PAIRUNI 
(n e %) 

PAIR BI 
(n e %) 

OUTROS 
(n e %) 

2007 27- 41,5 16- 24,6 6- 9,2 10- 15,5 4- 6,1 2- 3,1 
2008 22- 33,9 13- 20 5- 7,7 10- 15,4 14- 21,5 1- 1,5 
2009 24- 36,9 6- 9,2 9- 13,9 8- 12,3 17-26,2 1- 1,5 

 

A distribuição dos casos de desencadeamento de perdas auditivas 

considerando diferença de 15 dB na média entre 3 k, 4 k e 6 kHz e/ou 

diferença maior ou igual a 10dB nas freqüências isoladas pode ser verificada 

na Tabela 13. 

 
Tabela 13 - Desencadeamento de perdas auditivas nas análises comparativas 
dos exames de 2007, 2008 e 2009. 

Sim Não Total Ano n % n % n % 
2008-2007 25 38,5 40 61,5 65 100 
2009-2008 15 23 50 77 65 100 
2009-2007 22 34 43 66 65 100 
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Quadro 1 - Distribuição das respostas em relação ao grau de concordância 
para cada afirmativa do questionário “Crenças e atitudes sobre proteção 
auditiva e perda auditiva”. 
AFIRMATIVA Grau de Concordância 

Crenças e atitudes (...) CP C I D DP 
 n % n % n % n % n % 
1. (...) trabalhar perto de 

barulho alto sem que isso 
cause danos a minha 
audição. 

 1 1,5  1 1,5 3 4,6 28 43,1 32 49,3 

2. (...) conversarem comigo se 
eu perdesse parte da 
minha audição. 

37 56,9 25 38,5 - - 1 1,5 2 3,1 

3. (...) há protetores auditivos 
prontamente disponíveis 
para eu usar 

33 50,8 28 43,1 1 1,5 2 3,1 1 1,5 

4. Nem sempre posso dizer 
quando preciso usar 
protetores auriculares 

4 6,2 10 15,4 3 4,6 37 56,9 11 16,9 

5. (...) posso evitar perda de 
audição usando protetores. 31 47,7 27 41,5 2 3,1 4 6,2 1 1,5 

6. (...) quentes e pesados para 
eu usar durante o meu 
trabalho  

4 6,2 21 32,3 9 13,8 21 32,3 10 15,4 

7. É difícil para ouvir sinais de 
advertência (...) 4 6,2 14 21,5 5 7,7 33 50,8 9 13,8 

8. Não posso usar protetores 
porque preciso (...) 4 6,2 3 4,6 1 1,5 35 53,8 22 33,9 

9. (...) protetores auditivos 
para usar no trabalho não 
é conveniente para mim. 

3 4,6 4 6,2 3 4,6 33 50,8 22 33,8 

10. Não pretendo usar 
protetores quando eu 
estiver próximo (...) 

2 3,1 4 6,2 2 3,1 27 41,5 30 46,1 

11. Meus colegas geralmente 
usam protetores (...) 24 36,9 34 52,4 1 1,5 5 7,7 1 1,5 

12. (...) sei como ajustar e 
usar os protetores 
auditivos. 

28 43,1 33 50,8 2 3,1 1 1,5 1 1,5 

13. (...) a exposição a barulho 
alto pode prejudicar a 
minha audição 

29 44,6 34 52,4 - - 1 1,5 1 1,5 

14. Não penso que seria uma 
grande desvantagem (...) 4 6,2 5 7,7 4 6,2 25 38,4 27 41,5 

15. (...) quando um protetor 
interno precisa ser 
substituído. 

27 41,5 34 52,3 2 3,1 2 3,1 - - 

16. Não posso proteger minha 
audição a menos (...) 20 30,7 34 52,3 2 3,1 7 10,8 2 3,1 

17. Protetores externos fazem 
muita pressão (...) 5 7,7 20 30,8 10 15,4 22 33,8 8 12,3 

18. Usar protetores não me 
priva de ouvir sons (...) 18 27,7 38 58,4 2 3,1 5 7,7 2 3,1 

19. Posso entender as falas 
suficientemente bem (...) 20 30,8 37 56,9 3 4,6 3 4,6 2 3,1 
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AFIRMATIVA Grau de Concordância 

Crenças e atitudes (...) CP C I D DP 
20. (...) posso escolher entre 

vários e diferentes 
protetores para usar. 

8 12,3 23 35,4 3 4,6 21 32,3 10 15,4 

21. (...) uso protetores sempre 
que estou trabalhando 
perto de barulho alto ou 
equipamento barulhento. 

24 36,9 37 57 1 1,5 2 3,1 1 1,5 

22. Meus colegas geralmente 
não usam protetores (...) - - 10 15,4 - - 33 50,8 22 33,8 

23. (...) eu poderia mostrar a 
eles a maneira correta de 
ajustar e usar protetores 
auditivos. 

28 43,1 34 52,3 1 1,5 2 3,1 - - 

24. (...) é importante que  
eu use protetores auditivos 

todas as vezes que eu 
estiver perto de barulho 
alto. 

31 47,7 33 50,8 - - 1 1,5 - - 

25. Protetores podem ser 
confortáveis (...) 19 29,3 30 46,1 - - 13 20 3 4,6 

26. Mesmo quando o local não 
é barulhento algumas 
vezes é difícil para ouvir 
quando as pessoas estão 
falando comigo. 

- - 4 6,2 1 1,5 43 66,1 17 26,2 

27. Protetores auditivos não 
são muito caros para eu 
comprar. 

18 27,8 35 53,8 5 7,7 6 9,2 1 1,5 

28. Se eu tivesse um protetor 
auditivo comigo eu o usaria 
todas as vezes que eu 
estivesse perto de 
qualquer barulho (...) 

29 44,6 32 49,2 2 3,1 2 3,1 - - 

Legenda: CP: concordo plenamente; C: concordo; I: indiferente; D: discordo; DP: discordo plenamente. 
Os percentuais de maior ocorrência foram sinalizados em negrito. 

 

A Tabela 14 indica a distribuição dos escores do questionário em 

geral e dividido por classificação audiométrica (normal e alterado) de 2009. 

Os resultados indicam que não houve diferença entre os escores 

classificados de acordo com o resultado audiométrico. 

 



 

 

 

36

Tabela 14 - Distribuição dos escores do questionário em geral e segundo os 
resultados da última audiometria (2009). 
Condição Média Mínimo Máximo Desvio-padrão 
Geral (n= 65) 55,1 36 77 5,6 
Normais (n= 40) 55,1 36 77 19,1 
Alterados (n= 25) 54,8 36 77 14,6 

 

5.2 Resultados Estatísticos 

 

Foram realizados testes de associação entre uma série de variáveis, a 

saber: idade com classificação audiométrica, médias dos limiares 

audiométricos nas três audiometrias, tempo de exposição a ruído e limiares 

audiométricos, resultados do questionário com os resultados audiométricos. 

A Tabela 15 indica apenas os resultados que apresentaram valores 

significantes ou próximos a significância (p < 0,005). Os demais testes de 

associação entre as outras variáveis selecionadas não indicaram 

significância estatística. 

Tabela 15 – Associação entre idade e classificação das audiometrias, 

por ano. 

  Idade (anos)    
21 - 45  46 - 57  Total  P Audiometrias 

n (%) n (%) n (%)  
2007       0,065** 
Normal 39 (60,0) 10 (15,4) 49 (75,4)  
Alterada 9 (13,8) 7 (10,8) 16 (24,6)  
Total 48 (73,8) 17 (26,2) 65 (100)  
2008       0,045* 
Normal 33 (50,8) 7 (10,8) 40 (61,6)  
Alterada 15 (23,0) 10 (15,4) 25 (38,4)  
Total 48 (73,8) 17 (26,2) 65 (100)  
2009       0,016* 
Normal 33 (50,8) 6 (9,2) 39 (60,0)  
Alterada 15 (23,0) 11 (17,0) 26 (40,0)  
Total 48 (73,8) 17 (26,2) 65 (100)  

                                                                                         *p<0,05     ** próximo a significância 

 

Outras associações que estiveram próximas à significância estatística 

foram relacionadas ao ruído no ambiente de trabalho e à escolha do 
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protetor. Quando questionado se os entrevistados achavam o ambiente de 

trabalho ruidoso, 14 (21,5%) responderam às vezes e 51(78,5%) 

responderam sempre, e associaram o ambiente ruidoso com a crença de 

que a exposição ao barulho alto pode prejudicar a audição deles (p= 0,061). 

Os trabalhadores que referiram a possibilidade em escolher vários e 

diferentes tipos de protetores para usar, achavam o ambiente de trabalho 

“ruidoso sempre” (p= 0,068). 

Na análise estatística da classificação audiométrica “normal” e 

“alterada” com os escores nas diferentes áreas temáticas do questionário, 

não foram observadas associações estatisticamente significantes. 
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6. DISCUSSÃO 
 

 

O capítulo Discussão irá confrontar os resultados obtidos na presente 

pesquisa com os dados da literatura consultada, a fim de contemplar os 

objetivos estabelecidos. 

Na Tabela 1 são apresentadas as características gerais da amostra e 

é possível visualizar que a maior concentração de idade está na faixa de 21 

a 45 anos e tempo de trabalho na função atual na faixa de um a cinco anos. 

Todos utilizavam protetor auditivo, até mesmo porque era um dos critérios 

de inclusão na amostra, porém, a maior concentração de tempo de uso foi 

na faixa de um a cinco anos. O uso constante de protetor auditivo não é 

realidade para todos os expostos a ruído como já apontaram os estudos de 

Mendes et al. (2007) e Gonçalves et al. (2009).  Em relação ao tipo, 53 

(81,5%) usavam protetor do tipo plugue e 12 (18,5%) usavam do tipo circum-

auricular. Esses achados não corroboram com o estudo de Bramatti et al. 

(2008) que tinha o protetor do tipo circum-auricular como o mais utilizado 

pelos trabalhadores. 

Na Tabela 2 é possível verificar que a queixa decorrente do uso de 

protetor mais citada foi a coceira (45,5%). Além disso, também foram 

identificadas dificuldade de comunicação (24,2%), dor de cabeça (9,1%), 

pressão na cabeça (9,1%), calor (9,1%) e plenitude auricular (3%). As 

mesmas queixas, não exatamente na mesma ordem de ocorrência, também 

foram relatadas no estudo de Mendes et al. (2007). 

Conforme verificado na Tabela 3, a maioria dos trabalhadores (78,5%) 

considerou o ambiente de trabalho sempre ruidoso todos os dias e durante 

toda a jornada de trabalho. Esses achados corroboram com os estudos de 

Sakae et al. (2006) e Petian (2008) sendo que o segundo, realizado em 400 
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trabalhadores de estabelecimentos comerciais no município de São Paulo, 

identificou que 57% da amostra consideravam o local de trabalho barulhento.  

Com relação a história clínica, 92,3% dos trabalhadores relataram 

escutar bem (Tabela 4) apesar do fato de que 40% tinham alguma alteração 

audiométrica no exame de 2009 (Tabela 11). Vale ressaltar que conforme o 

ACOEM (2003) a PAIR acomete inicialmente a faixa de freqüência entre 3 k 

e 6 kHz. Em condições normais, a exposição ao ruído não produz perdas 

maiores do que 75 dBNA em frequências altas e do que 40 dBNA nas 

baixas. A progressão da perda auditiva decorrente da exposição crônica é 

maior nos primeiros 10 a 15 anos e tende a diminuir com a piora dos 

limiares. Considerando que a amostra da presente pesquisa tem 

concentração de tempo de exposição a ruído ocupacional de até cinco anos, 

é possível que as perdas auditivas que ainda não estão no máximo de sua 

progressão e, portanto, ainda não provocam queixas de diminuição da 

audição. Além disso, também pode indicar que a perda auditiva ainda não é 

percebida e não causa desconforto social, como já citado nas pesquisas de 

Sakae et al. (2006) e Costa et al. (2009).   

Entretanto, apesar da maioria dos trabalhadores relatar que escuta 

bem, a queixa de zumbido esteve presente em 10,8% da amostra. Além 

disso, também foram relatadas queixas de intolerância a sons intensos, 

dificuldade de comunicação, intolerância a sons intensos, irritabilidade e 

nervosismo, dor de cabeça, insônia e tontura com ocorrências inferiores a 

10% (Tabela 4). Tais queixas corroboram os estudos de Mendes et al. 

(2007), Lacerda et al. (2008) e Gonçalves et al. (2009). Entretanto, a 

ocorrência de zumbido pode ser considerada baixa quando comparada ao 

estudo de Dias et al. (2006) que identificou de 48%.  

Quanto à exposição a níveis de pressão sonora em atividades de 

lazer, 30 trabalhadores (48,15%) relataram freqüentar cultos religiosos e 21 

(32,31%) escutar música no rádio. Os achados corroborando com o estudo 

realizado por Gonçalves et al. (2009) com componentes de uma banda 
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militar, pois 24% dos sujeitos referiram outras exposições, principalmente 

relacionadas a músicas em igrejas ou bares e restaurantes. 

As Tabelas 5 a 10 indicam as médias dos limiares audiométricos dos 

exames de 2007, 2008 e 2009. É possível observar nos três exames que as 

piores médias são nas freqüências de 4 kHz e 6 kHz, seguidas de 8 kHz, em 

ambas as orelhas. Nas Figuras 1 e 2 também é possível visualizar que, em 

geral, as médias pioraram no período de três anos, porém, as freqüências 

mais acometidas continuaram sendo 4 k, 6 k e 8 kHz. Os resultados 

corroboram os estudos de caracterização da PAIR que apontam tais 

freqüências como as mais acometidas, além de indicarem que a perda é 

progressiva e irreversível (Comitê Nacional de Ruído e Conservação 

Auditiva, 1994; Parrado, 2001 e ACOEM, 2003). 

A Tabela 11 indica que enquanto ocorreu uma diminuição de 

audiogramas classificados como “normais” e, consequentemente, um 

aumento de casos alterados ao longo dos três anos (2007 a 2009). Desta 

forma, pode-se inferir que ocorreu desencadeamento de perda auditiva, 

apesar do uso freqüente de protetor auditivo (Tabela 13). Na Tabela 12 que 

apresentou a classificação em subgrupos mostrou diminuição de “normal 

bilateral” e “normal com entalhe unilateral” o que pode indicar que migraram 

para a classificação “normal com entalhe bilateral”. Tais achados corroboram 

o estudo de Fiorini(1994) que identificou que os entalhes unilaterais 

evoluíram para bilaterais e os entalhes bilaterais desencadearam PAIR ao 

longo de três anos.         

A ocorrência de PAIR em pelo menos uma orelha aumentou de 21,5% 

a 38,6% ao longo dos três anos (Tabela 12) e pode ser confirmada pelos 

índices de desencadeamentos identificados na Tabela 13.  Os resultados 

estão na mesma faixa de ocorrência de PAIR quando comparados aos 

estudos de Fiorini (1994), Guerra et al. (2005), Sakae et al. (2006), Caldart et 

al. (2006) e Lopes et al. (2009). Porém, está superior ao obtido no estudo de 

Franco e Russo (2001) que identificaram alteração audiométrica em 19,6% 
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da amostra e inferior ao estudo de Harger e Branco (2004) que apontou 48% 

de alterações. A variabilidade nas taxas de ocorrência de PAIR já haviam 

sido apontadas por Andrade e Samelli (1988) e Monley et al. (1996), 

podendo ser atribuída à diferentes métodos de realização do teste 

audiométrico, mas, principalmente, aos diferentes critérios de classificação 

de perdas auditivas. 

Na Tabela 15 foi possível observar associação estatisticamente 

significante (p= 0,045 e p= 0,016) entre idade e alteração audiométrica, 

respectivamente nos audiogramas de 2008 e 2009. Nos audiogramas de 

2007 a associação foi quase significante (p=0,065). O aumento da 

ocorrência de PAIR de acordo com o aumento da idade já foi observado em 

diversas pesquisas. Os resultados do presente estudo corroboram os de 

Guerra et al. (2005), Caldart et al. (2006) e Gonçalves et al. (2009) que 

apontaram tanto que as prevalências aumentaram à medida que 

aumentaram as faixas etárias, quanto também indicaram aumento do risco 

de perdas auditivas em idades superiores a 50 anos. 

Considerando que o objetivo principal da presente pesquisa foi avaliar 

o conhecimento de trabalhadores expostos a ruído em relação à proteção 

auditiva, faz-se necessário iniciar a discussão dos dados com uma reflexão 

acerca do instrumento utilizado. O questionário “Crenças e atitudes sobre 

proteção auditiva e perda auditiva” foi escolhido por ser um instrumento 

utilizado em pesquisas na área de saúde do trabalhador e por estar em 

processo de validação, na versão em língua portuguesa. Porém, durante a 

sua aplicação foi verificado que se tratava de um questionário com 

perguntas de difícil entendimento para população de trabalhadores 

brasileiros, talvez por se tratar de um questionário elaborado nos Estados 

Unidos e, desta forma, aplicado para a realidade dos trabalhadores do país. 

Alguns trabalhadores tiveram dificuldades na hora de responder as 

perguntas, principalmente porque as respostas eram dadas a partir de cinco 

opções difíceis de diferenciar nos seus extremos (concordo totalmente, 
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concordo, não concordo nem discordo, discordo e discordo totalmente). 

Além da dificuldade de compreensão, os escores gerais e por áreas 

temáticas não permitem uma análise padronizada, pois refletem diferentes 

realidades no que se refere às ações de proteção auditiva aplicadas nas 

empresas. Entretanto, embora o instrumento tenha apresentado tais 

limitações, mostrou-se adequado ao propósito do estudo e, portanto, os 

resultados serão discutidos a seguir.  

Os resultados do questionário “Crenças e atitudes sobre proteção 

auditiva e perda auditiva” indicaram que a maioria das respostas estive 

concentrada nas alternativas “concordo” e “concordo totalmente”, para as 

questões 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27 e 28. Já 

nas demais questões, as respostas estiveram concentradas em “discordo” e 

“discordo totalmente” indicando um conhecimento positivo em relação ao 

uso do dispositivo de proteção individual (Quadro 1). Em geral, os resultados 

do questionário indicaram que os trabalhadores parecem conhecer as 

formas de proteção auditiva e prevenção de perdas auditivas. Quando 

questionados sobre a afirmação “Penso que posso trabalhar perto de 

barulho alto sem que isso cause danos a minha audição”, 92,4% 

discordaram e na afirmação “Acredito que a exposição a barulho forte pode 

prejudicar a minha audição”, 97% concordaram (Área temática 1 - 

suscetibilidade de adquirir uma perda auditiva). Os achados corroboram o 

estudo de Martinez et al. (2009).  

Em relação à afirmação “Seria mais difícil para as pessoas 

conversarem comigo se eu perdesse parte da minha audição”, 95,4% 

concordaram ou concordaram plenamente e para “Não penso que seria uma 

grande desvantagem perder parte da minha audição por ter trabalhado em 

ambiente muito barulhento”, 79,9% discordaram ou discordam plenamente 

(Área temática 2 – Percepção da severidade das conseqüências da perda 

auditiva). Os achados desta área temática foram semelhantes aos de Vivan 
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et al. (2008) que também identificaram a importância da audição para os 

trabalhadores utilizando o mesmo questionário . 

A área temática 3 - Percepção de benefícios de uma ação preventiva - 

foi examinada por meio de três questões (5,16 e 24). Para as afirmações 

“Estou convencido de que posso evitar perda de audição usando protetores 

auditivos”, “Não posso proteger minha audição a menos que eu use 

protetores auditivos em ambientes muito barulhentos” e “Se eu realmente 

quiser manter a minha audição, é importante que eu use protetores auditivos 

todas as vezes que eu estiver perto de barulho alto”, respectivamente 

89,2%, 83% e 98,5%, concordaram ou concordaram plenamente, 

respectivamente. Os resultados foram um pouco superiores aos do estudo 

de Svensson et al. (2004).   

A opinião dos trabalhadores em relação ao conforto na utilização do 

protetor auditivo demonstrou variabilidade nas respostas. Na afirmação 

“Protetores externos são muito quentes e pesados para eu usar durante o 

meu trabalho”, 38,5 concordaram e concordaram plenamente e 47,7% 

discordaram ou discordaram plenamente. Já para a afirmação “Protetores 

externos fazem muita pressão em minhas orelhas para serem confortáveis”, 

46,1% discordaram e discordaram plenamente. A sensação de pressão nos 

ouvidos pode ser explicada pelo tamanho do protetor em relação à orelha. O 

protetor utilizado pelos trabalhadores desta pesquisa era de tamanho único 

e, portanto, algumas variações no tamanho do meato acústico externo 

podem ocasionar este tipo de sensação, o que revela a sensação de 

desconforto dos trabalhadores. Os estudos de Vivan et al. (2008) e Costa et 

al. (2009) obtiveram melhores avaliações no que diz respeito ao conforto do 

protetor auditivo.  

Entretanto, nas afirmações “É difícil para ouvir sinais de advertência 

como back-up beeps se eu tiver usando protetores auditivos” e “Usar 

protetores não me priva de ouvir sons importantes feitos pelas ferramentas 

ou máquinas”, os resultados corroboram os achados de Vivan et al. (2008). 
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Em relação ao aspecto comunicação, 87,7% não apresentaram 

problemas de comunicação com ou sem o protetor auditivo, seja em 

ambiente ruidoso ou não. Costa et a. (2009) também observou resultados 

semelhantes. Entretanto, no estudo de Sartori (2005), apenas 47% 

discordaram que protetores limitam a capacidade de conversar no trabalho. 

A autora destacou que nesta afirmação houve uma variabilidade de 

respostas, o que indica que alguns trabalhadores têm dificuldades para 

entender as conversas quando estão utilizando protetores auditivos. 

Ainda no Quadro 1, 93,9% dos trabalhadores relatam terem protetores 

auditivos à disposição no trabalho e 84,6% acham conveniente o uso do 

protetor. Porém, 47,7% responderam que podem escolher entre vários 

protetores e 47,7 que não podem. Tal variabilidade provavelmente deve-se 

ao fato de que os trabalhadores utilizam outros equipamentos de proteção 

individual e os profissionais da área de segurança do trabalho da empresa 

optam pela indicação de protetor tipo “plugue”.   

Em relação ao comportamento dos colegas durante a jornada de 

trabalho, 89,3% concordaram que os mesmos usam o protetor auditivo. 

Porém, alguns dados são conflitantes, pois enquanto 14 trabalhadores 

(21,6%) não sabem quando precisam usar o protetor auditivo, 93,9% relatam 

que sabem como ajustá-lo, 93,8% sabem quando substituí-lo e 95,4% 

poderiam mostrar a maneira correta de ajustá-lo. 

Apesar dos resultados dos questionários indicarem que, em geral, os 

trabalhadores da presente têm conhecimento acerca da importância da 

audição e das formas de proteção auditiva, os índices de desencadeamento 

de perdas auditivas ao longo dos três demonstraram que as medidas de 

proteção não foram eficazes para a prevenção do problema. Cabe ressaltar 

que o instrumento utilizado apresentou algumas limitações e podem, de fato, 

não refletirem a realidade do conhecimento de estratégias para prevenção 

de perdas auditivas. Além disso, não há muitas opções de protetores 

auditivos ofertados pela empresa e assim, muitos trabalhadores podem ter 
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problemas não revelados com relação ao uso contínuo do mesmo. Além 

destas suposições, é fato que outras pesquisas deveriam ser realizadas 

tanto no sentido de validar um instrumento que avalie o conhecimento dos 

trabalhadores, quanto no de verificar a eficácia das ações de prevenção de 

perdas auditivas adotadas pelas empresas.   
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7. CONCLUSÕES 
 

 

A partir dos resultados obtidos e considerando os objetivos do 

presente estudo, foi possível concluir que: 

• A prevalência de perda auditiva induzida pelo ruído variou de 

21,6% a 38,5% no decorrer dos três anos; 

• Houve desencadeamento de perdas auditivas durante os três 

anos, sendo a maior ocorrência na comparação das audiometrias 

de 2008 com relação a 2007; 

• Não houve associação entre os dados do questionário e os 

resultados das audiometrias; 

• Houve associação significante entre idade e perda auditiva e,  

• Os resultados do questionário indicaram que, em geral, os 

trabalhadores têm conhecimento com relação à proteção auditiva, 

apesar do elevado índice de desencadeamento de perdas 

auditivas. 
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ANEXO II 
Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
Eu, Ana Ligia Melo Martins Greca, inscrita no Programa de Mestrado da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, vou realizar uma pesquisa, cujo tema é 
“Conhecimento dos trabalhadores de uma empresa de manutenção industrial 
em relação à proteção auditiva” e você está sendo convidado a participar. 
O objetivo deste estudo é avaliar o conhecimento dos trabalhadores de uma 
empresa de manutenção industrial em relação à proteção auditiva. O motivo que 
nos leva a estudar esse assunto surgiu, em saber o quanto os trabalhadores 
conhecem da perda auditiva e se de fato acreditam que podem preveni-la usando o 
protetor auditivo. Primeiramente serão esclarecidas todas as dúvidas em relação ao 
questionário, através de apresentação em mídia Você será solicitado a responder 
algumas questões relacionadas aos diversos aspectos da audição envolvendo as 
crenças e atitudes sobre a proteção e perda auditiva, por meio do questionário: 
“Crenças e atitudes sobre proteção auditiva e perda auditiva”. 
Autorizo gravação, fotografias, filmagens e apresentação do resultado dos exames 
realizados em qualquer instância e no meio científico.  
Não existem benefícios diretos como participante desta pesquisa. Entretanto os 
resultados deste estudo podem ajudar os pesquisadores a entender melhor como 
percebemos a relação existente entre audição e qualidade de vida. 
Não existem riscos ou desconfortos associados com este projeto de pesquisa. 
Responderei a todas as questões que me forem direcionadas. E será garantido o 
direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, sem ter, com isso, 
prejuízo algum. 
Declaro que, compreendi as explicações que foram prestadas, estando livre para 
aceitar ou não participar desta pesquisa. Estou ciente de que posso ter acesso aos 
dados registrados como também que os mesmo estejam revestidos de 
confidencialidade. 
Em caso de dúvidas poderei chamar a estudante Ana Ligia Melo Martins Greca no 
telefone (11) 4390-9255 ou a orientadora Ana Claudia Fiorini ou o Comitê de Ética 
em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (sede Campus 
Monte Alegre), localizado na Rua Ministro de Godói, 969 – sala 63-C (andar térreo) 
– Perdizes – São Paulo/SP – CEP 05015-001 Fone (Fax): (11) 3670-8466. E-mail: 
cometica@pucsp.br 
Assim sendo, decido aceitar participar da pesquisa, sem ter sido submetido á 
coação, indução ou intimidação, bem como compreendo meus direitos como um 
sujeito de pesquisa voluntário, além de compreender sobre o que, como e porque 
esta pesquisa está sendo realizada. 
 
__________________________ 
 Assinatura do Participante  
 
___________________________ 
Assinatura do pesquisador 
 
____/_____/____ 
Data 
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ANEXO III 
 
Número: _________________ 

A- Dados Pessoais 
1. Nome: ___________________________________________________________ 

2. Rg (Chapa):_____________________ 3. Idade___ 4. Dn:___/___/___. 

5. Função: ________________________ 6.Setor:________________________ 

7. T. T. Na Função: ________________ 8. T. T. Empresa: __________________. 

9. Função (ões) anterior (es): ______________________________________ 

B- Histórico Ocupacional 
B.1- Atual 
10. Usa Protetor?      Sim (   ) Não (   )  Qt Tempo________ 

11. Tipo: ____________________________ 

12. Principais Queixas: 

Coceiras (   )  Dor de cabeça (   )  pressão na cabeça (   )Plenitude (   ) Calor (   ) Dific. na 

comum. (   ) Dific. p/ trabalhar (   )  Outros (   )_______________________ 

13. Acha seu ambiente de trabalho ruidoso? 

Nunca (   ) Raramente (   ) Às Vezes (   ) Sempre (   ) 

14. Exposição Diária Ao Ruído: 

Rara (Menor que 1 vez por semana) (   ) Ocasional (1 vez por semana) (   ) Frequente (1 

vez por dia) (   ) Constante (durante toda a jornada) (   ) 

15. Turno: ____________________________ 

16. Está exposto a prod. químicos? Sim (   ) Não (   ) 

B.2- Pregresso 
17. Exposição anterior a ruído Sim (   ) Não (   ) 

18. Tempo total de exposições anteriores: _______________________ 

19. Usou protetor auditivo? Sempre (   ) Nunca (   ) 

20. Trabalhou com prod. químicos?  

Sim (   ) Tempo_________ Uso De Proteção__________________ Não (   ) 

C. História Clínica 
21. Acha que escuta bem? Sim (   ) Não (   ) 

22. Tem Zumbido? Sim (   ) Não (   ) 

23. Se Sim, Aonde? OD. (   )  O.E (   ) Não (   ) Ambas (   ) 

24. Se Sim, Que Tipo? 

Grave (   ) Agudo (   ) Não Sabe Referir (   ) Outros (   )_______________ 

25. Passado Otológico 

Sim (   ) O.D (   ) O.E (   ) Ambas (   ) Não (   ) 

26. Se Sim, Quando?_____________________________ 
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27. Antecedentes familiares Sim (   ) Não (   ) 

28. Dificuldades para se comunicar 

Sim (   ) Em que situação?___________________________________Não (   ) 

29. Após início da atividade laborativa passou a apresentar algum destes sintomas? 

Intolerância para sons intensos (   ) Irritabilidade e nervosismo (   ) Insônia (   ) Dor de 

cabeça (   ) Tontura (   )Outros (   ) Quais?_______________________________ 

30. No final da jornada de trabalho apresenta: 

Sensação de diminuição da audição (   ) Plenitude auricular (   ) Zumbido (   ) 

31. Alguma vez teve episódio de explosão ou ruído muito intenso?  Trauma Acústico Sim (  ) 

O Que?_____________ Quando?________ Não (   ) 

32. Doenças 

Diabetes (   ) Pressão Alta (   ) Problemas Cardíacos (   )Outras (   )_____________ 

33. Toma algum medicamento? 

Sim (   ) Qual?_____________________ Pq?______________________________ 

Tempo___________________ Não (   ) 

        
 

Hábitos de lazer e outras exposições 
Atividade Sim/ 

Não 
Total (Ano) Dia/Semana Protetor 

34. Serviço Militar     
35. Toca Em Grupo     
36. Moto S/ Capacete     
37.Corrida de Carro     
38.Dirigir Trator     
39.Estéreo Pessoal     
40. Rádio     
41. Serra Elétrica     
42. Boate e Reggae     
43. Cultos Religiosos     
44. Outros Quais?     
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ANEXO IV 
 
QUESTIONÁRIO A 
Questionário aprovado em 13/06/2002 
OMB N° 0920-0552 
A carga (média de tempo) desta coleta de informações é de 12 minutos por resposta, 
incluindo o tempo para instruções de revisão, pesquisando fontes de dados existentes, 
reunindo e mantendo os dados necessários, e completando e revisando a coleta de 
informações. Um órgão não pode conduzir ou ser responsável, e não é exigido que uma 
pessoa responda a uma coleta de informações, a menos que apresente um número válido 
de OMB. Envie comentários a respeito desta avaliação de carga ou qualquer outro aspecto 
desta coleta de informações, incluindo sugestões para reduzir esta carga para CDC, Project 
Clearance Officer, 1600 Clifton Rd., D24, Atlanta, GA 30333, ATTN: PRA (0920). Não envie 
o questionário completo para este endereço. 
Nome:                                                                                                                     
Data:___/___/___. 
Ocupação:                                                                                   Data de 
nascimento:___/___/___. 
Por favor, leia cada item e circule o número que descreve sua opinião sobre a afirmação. 
Lembre-se, não há resposta certa ou errada! Estamos interessados em suas opiniões. 
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1. Penso que posso trabalhar perto de barulho alto sem que isso cause danos 
a minha audição. 

     

2. Seria mais difícil para as pessoas conversarem comigo se eu perdesse 
parte da minha audição. 

     

3. Onde eu trabalho há protetores auditivos prontamente disponíveis para eu 
usar 

     

4. Nem sempre posso dizer quando preciso usar protetores auriculares 

     

5. Estou convencido de que posso evitar perda de audição usando protetores 
auditivos. 

     

6. Protetores externos são muito quentes e pesados para eu usar durante o 
meu trabalho. 

     

7. É difícil para ouvir sinais de advertência como back-up beeps se eu tiver 
usando protetores auditivos. 

     

8. Não posso usar protetores porque preciso ouvir as pessoas falando comigo 
enquanto trabalho. 

     

9.Conseguir protetores auditivos para usar no trabalho não é conveniente 
para mim. 

     

10. Não pretendo usar protetores quando eu estiver próximo a ferramentas ou 
equipamentos que produzam.  

     

11. Meus colegas geralmente usam protetores quando trabalham em 
ambiente com barulho arriscado. 

     

12. Acredito que sei como ajustar e usar os protetores auditivos. 

     

13. Acredito que a exposição a barulho alto pode prejudicar a minha audição 

     



 

 

 

56

 

14. Não penso que seria uma grande desvantagem perder parte da minha 
audição por ter trabalhado em ambiente muito barulhento. 

     

15. Posso dizer quando um protetor interno precisa ser substituído. 

     

16. Não posso proteger minha audição a menos que eu use protetores 
auditivos em ambientes muito barulhentos. 

     

17. Protetores externos fazem muita pressão em minhas orelhas para serem 
confortáveis. 

     

18. Usar protetores não me priva de ouvir sons importantes feitos pelas 
ferramentas ou máquinas. 

     

19. Posso entender as falas suficientemente bem para fazer meu trabalho 
enquanto estou usando protetores. 

     

20. No trabalho, posso escolher entre vários e diferentes protetores para 
usar. 

     

21. Geralmente uso protetores sempre que estou trabalhando perto de 
barulho alto ou equipamento barulhento. 

     

22. Meus colegas geralmente não usam protetores quando precisam 
trabalhar em áreas barulhentas. 

     

23. Se meus colegas de trabalho perguntassem eu poderia mostrar a eles a 
maneira correta de ajustar e usar protetores auditivos. 

     

24. Se eu realmente quiser manter a minha audição, é importante que eu use 
protetores auditivos todas as vezes que eu estiver perto de barulho alto. 

     

25. Protetores podem ser confortáveis se ajustados corretamente. 

     

26. Mesmo quando o local não é barulhento algumas vezes é difícil para ouvir 
quando as pessoas estão falando comigo. 

     

27. Protetores auditivos não são muito caros para eu comprar. 

     

28. Se eu tivesse um protetor auditivo comigo eu o usaria todas as vezes que 
eu estivesse perto de qualquer barulho que fosse alto o suficiente para 
prejudicar minha audição. 

     

 
 


