
 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

Aidilma Silva Ferreira 

 

 

 

 

Percepção do ruído hospitalar em funcionários de uma 

maternidade do município de São Bernardo do Campo. 

 

 

 

 

 

Mestrado em Fonoaudiologia 

 

 

 

 

SÃO PAULO 

2013 



 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

PUC-SP 

 

 

 

AIDILMA SILVA FERREIRA 

 

 

 

Percepção do ruído hospitalar em funcionários de uma 

maternidade do município de São Bernardo do Campo. 

 

 

 

Mestrado em Fonoaudiologia 

 

 

 

Dissertação apresentada à Banca 

Examinadora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, como exigência parcial 

para obtenção do título de MESTRE em 

Fonoaudiologia, na linha de pesquisa 

intitulada Procedimentos e implicações 

psicossociais dos distúrbios da audição, sob a 

orientação da Profª. Drª. Ana Claudia Fiorini. 

 

SÃO PAULO 

2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação à minha família, que amo profundamente e 

que sempre me apoia e me conforta nos caminhos que trilho. 

  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço a Deus, por sempre estar ao meu lado e por me tomar em seus braços, 

como sua filha que sou, soprando boas vibrações e palavras de conforto e incentivo 

para vencer os desafios a mim propostos (mesmo que só em meus pensamentos). 

Agradeço muitíssimo à Aidil Silva, minha querida e amada mãe, mulher de fibra, 

musa inspiradora, meu eterno símbolo de luta, de amor e carinho, de respeito e de 

compreensão. Te amo muito! 

Aos meus queridos irmãos Adison Ferreira e André Ferreira, meus conselheiros, que 

sempre me incentivam com suas palavras doces, me ajudando a desenhar meus 

caminhos nas areias da vida e, principalmente que me fazem querer ser, cada vez 

mais, uma pessoa melhor. Obrigada por acreditarem em mim. 

À Elton Kieronski, por todo o apoio e companheirismo a mim dedicados nesta fase 

de grandes desafios que atravesso. Sua presença em minha vida neste momento 

me deu a paz e a motivação que eu precisava. 

Às minhas queridas amigas Liliana Espinosa, Brígida Renata e Amanda Araújo e ao 

amigo Wesley Braga, pelos preciosos momentos de distração, risos e comilança que 

tornaram meus dias em São Paulo mais divertidos! 

À minha querida orientadora Profª. Drª. Ana Cláudia Fiorini, por seus conselhos, 

orientações e ajuda nestes dois anos. Você é uma grande inspiração na 

Fonoaudiologia pra mim. 

À Profª. Drª Teresa Maria Momensohn Santos que, desde o meu ingresso no 

mestrado, me fez enxergar a Fonoaudiologia com olhos mais brilhantes de 

admiração e respeito. 

À Drª Andrea Petian, por suas importantes contribuições na qualificação de minha 

dissertação e por aceitar fazer parte de minha banca de defesa de mestrado. 

À todos os participantes de minha pesquisa, funcionários do hospital, pois sem 

vocês a realização deste estudo e esta conquista em minha vida não seriam 

possíveis. 



 

 

Aos meus lindos filhotes Gui e Theo, que me proporcionaram momentos preciosos 

de alegria durante a construção desta dissertação. 

À Lucas Embirussú e Juliana Rocha, meus melhores amigos desde sempre, por me 

fazer enxergar que a distância pode ser uma insignificante barreira nos contextos em 

que o amor prevalece. 

  



 

 

RESUMO 

 

Ferreira AS. Percepção do ruído hospitalar em funcionários de uma maternidade do 
município de São Bernardo do Campo [Dissertação de mestrado]. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo, 2013. 

 

Introdução. O ruído representa um importante problema de saúde pública. Os 
hospitais, que deveriam fornecer adequadas condições de conforto acústico aos 
seus pacientes e funcionários, não são considerados ambientes silenciosos, o que 
pode trazer prejuízo à saúde destes. Objetivo. Verificar a exposição a ruído 
ocupacional da equipe de profissionais de saúde que atua em setores de assistência 
a recém-nascido e investigar suas queixas auditivas e não auditivas. Método. A 
amostra foi composta por 34 técnicas de enfermagem e 32 auxiliares de 
enfermagem, todas do sexo feminino. A idade variou de 24 a 56 anos, sendo a 
média igual a 37,4. O estudo da percepção do ruído foi realizado por meio da 
aplicação de um questionário. Os níveis sonoros foram medidos por meio de 
dosimetrias de ruído nos funcionários durante a jornada de trabalho, nos turnos 
diurno e noturno. Foram utilizados dois dosímetros do tipo 2, modelo Wed007, 
marca 01dB. A análise estatística foi realizada por meio de teste qui-quadrado, para 
verificar as associações entre as variáveis de estudo. Resultados. A maioria dos 
profissionais considerou o ambiente ruidoso (98,4%) e acredita que contribui com o 
barulho. As principais fontes de ruído relatadas foram os equipamentos e alarmes de 
monitoramento e as pessoas conversando. O incômodo, o estresse, o cansaço e a 
irritabilidade foram as queixas que afetaram os profissionais em maior grau devido à 
sensação do ruído ambiente, sendo encontradas associações estatisticamente 
significantes (p<0,05) com o estresse, o incômodo e o cansaço em indivíduos que 
tinham a percepção de que o ambiente é barulhento. Os profissionais que se 
sentiam mais estressados pela percepção do ruído do ambiente acreditavam que o 
ruído atrapalhava sua eficiência no trabalho (p=0,002) e o raciocínio (p=0,010), bem 
como sentiam que o ruído incomodava bastante ou extremamente (p=0,000), 
causava mau-humor (p=0,000) e irritabilidade (p=0,000),  atrapalhando entender a 
fala dos outros (p=0,000). Os sintomas mais relatados foram cefaleia e incômodo a 
sons fortes. Os valores de LAeq variaram de 70,3 dB(A) a 82,5 dB(A). Os níveis 
mínimos se encontravam na faixa entre 42,3 dB(A) e 55 dB(A). Os níveis máximos 
encontrados variaram de 81,3 dB(A) a 94,2dB(A). Conclusões. Os níveis sonoros 
encontrados estavam acima dos recomendados pelas normas de conforto acústico. 
Foram encontradas importantes associações estatísticas entre o ambiente 
barulhento e queixas de saúde dos profissionais. O ruído pode prejudicar aspectos 
relacionados à comunicação oral e afetar na execução das atividades destes 
profissionais. 

 

Palavras-chave: ruído ocupacional; medição de ruído; saúde; enfermagem. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

Ferreira AS. Employees’ perception of hospital noise in a maternity hospital in São 
Bernardo do Campo [Master’s dissertation]. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP). São Paulo, 2013. 

 

Introduction. Noise is an important public health problem. Hospitals, that should 

provide adequate conditions for acoustic comfort to its patients and employees, are 

not considered quiet environments, which can bring harm to their health. Objective. 

To verify the newborn assistance health professionals’ exposure to occupational 

noise and to investigate their auditory and non-auditory complaints. Method. The 

sample consisted of 34 nursing technicians and 32 nursing assistants, all female. 

The age ranged from 24 to 56 years, with a mean of 37.4. The study of the noise 

perception was performed using a questionnaire. Sound levels were measured by 

noise dosimetries on employees during their working hours in day and night shifts. 

Two Wed007 type 2 dosimeters of the 01dB  trademark were used. Statistical 

analysis was performed using chi-square test to assess the relations between the 

variables. Results. Most professionals considered the environment to be noisy 

(98.4%) and believed they, somehow, contributed to ambient noise. The main noise 

sources reported were equipment and monitoring alarms and people talking. The 

discomfort, stress, fatigue and irritability were complaints that affected the 

professionals in a greater degree because of the sense of ambient noise. Statistically 

significant associations (p <0.05) with stress, fatigue and discomfort in individuals 

who had the perception that the environment was noisy were found. Professionals 

who felt more stressed because of the environmental noise perception believed that 

the noise interfered with their work efficiency (p = 0.002) and thinking (p = 0.010), 

and reported to be very or extremely annoyed by noise (p = 0.000), bad mood (p = 

0.000) and irritability (p = 0.000), being harder to understand others’ speech (p = 

0.000). The most common effects were headache and sensitivity to loud noise. LAeq 

levels ranged from 70.3 dB (A) to 82.5 dB (A). The minimum levels were in the range 

of 42.3 dB (A) and 55 dB (A). The maximum levels ranged from 81.3 dB (A) to 94.2 

dB (A). Conclusions. Sound levels were higher than those recommended by the 

acoustic comfort standards. Important statistical associations between the noisy 

environment and the professionals’ health complaints were found. The noise can 

affect oral communication aspects and workers’ task performance. 

 

Keywords: occupational noise; noise measurement; health; nursing. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 O ruído representa um importante problema de saúde pública por estar 

presente em nosso cotidiano como, por exemplo, nos ambientes de trabalho, nas 

atividades de lazer e nas ruas das cidades. A poluição sonora é definida pelo 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) como o conjunto de todos os ruídos 

provenientes de uma ou mais fontes sonoras, manifestadas ao mesmo tempo em 

um ambiente qualquer (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, 2011). 

O ruído pode ser definido como um som desagradável e indesejável que 

representa um agente nocivo à saúde humana. Borsky (1979) já alertava que a 

percepção de uma exposição ao ruído idêntico pode variar de acordo com a 

sensibilidade ao ruído fisiológico e o contexto de atividade em que o barulho é 

ouvido. Para Belojevic et al. (2003) havia indivíduos mais sensíveis aos barulhos e 

esses, quando realizavam tarefas, apresentavam piores desempenhos. Já para 

Belojevic e Jakovljevic (2001), o gênero, a idade e o nível de educação não foram 

variáveis que influenciaram a sensibilidade do indivíduo exposto ao ruído. 

O ruído no ambiente de trabalho é reconhecido devido aos possíveis efeitos 

deletérios provocados ao sistema auditivo. A depender das características físicas 

deste som, do tempo de exposição e de fatores de susceptibilidade individual, o 

ruído pode provocar, dentre outros, perda parcial ou permanente da audição 

(Schreckenberg et al., 2004). 

Entretanto, a preocupação com a exposição ao ruído não se restringe ao 

ambiente laboral e às perdas auditivas (Cik et al., 2009). O ruído também é capaz de 

afetar a qualidade de vida dos indivíduos (Fleig, 2009). 
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O crescimento acelerado das cidades e os adventos tecnológicos que cada 

vez surgem mais rápido, apesar de contribuírem em vários aspectos para a melhoria 

das condições de vida dos indivíduos, também trouxeram os problemas resultantes 

da falta de planejamento. A poluição sonora é uma dessas consequências, sendo já 

classificada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o segundo maior 

problema ambiental dos grandes centros urbanos afetando, portanto, um grande 

número de pessoas (OMS, 2011). 

  

1.1 - Efeitos na saúde 

 Segundo a Organização Panamericana (1980) e a Organização Mundial de 

Saúde (2000) o ruído pode perturbar o trabalho, o descanso, o sono e a 

comunicação dos seres humanos; pode prejudicar a audição e causar ou provocar 

reações psicológicas, fisiológicas e talvez até patológicas.  

 Os efeitos do ruído na saúde abrangem acometimentos físicos (patológicos) 

como a Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR), mudanças temporárias no limiar 

auditivo e trauma acústico; fisiológicos, como o aumento da pressão sanguínea; 

sensoriais, como a otalgia, desconforto e zumbido, além de interferência na 

comunicação oral, distúrbios do sono, incômodo, fadiga, dores de cabeça e 

irritabilidade. Além disso, cita como efeitos do ruído o nervosismo, o estresse, a 

depressão, a perda de memória, gastrites, úlceras e a diminuição do rendimento 

escolar e no trabalho (OMS, 2000). 

O aumento do ruído ambiental pode alterar o comportamento do ser humano 

afetando negativamente sua motivação, capacidade de aprendizagem e de 

concentração (OMS, 2000). 
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 Lacerda et al. (2005) investigaram o incômodo causado pelo ruído ambiental 

em uma amostra de 892 indivíduos e concluíram que 74% da população de uma 

cidade brasileira dizia-se incomodada pelo ruído gerado na rua em que residia. 

Belojevic et al. (2003) realizaram uma pesquisa envolvendo ruído e 

desempenho mental. Os autores apontaram que pessoas introvertidas são mais 

sensíveis ao barulho, não alcançando o desempenho mental esperado em suas 

tarefas. Entretanto, os extrovertidos às vezes até necessitam de curtos períodos de 

exposição a ruído durante determinado desempenho mental. 

O ruído também interfere em atividades cotidianas básicas como dormir, 

descansar, estudar e comunicar-se. Pode causar doenças do coração, problemas de 

saúde mental e dano auditivo (Li et al., 2008). Os indivíduos expostos a elevados 

níveis de ruído têm apresentado vasoconstricção e aumento da pressão sanguínea 

e ritmo cardíaco. Além disso, em longo prazo, o incômodo sonoro pode ser um fator 

de risco para cardiopatias isquêmicas (Babisch et al., 2003).  

Evans et al. (2001) realizaram uma pesquisa que avaliou o estresse em 

crianças expostas a ruído menor de 50 dB(A) e maior que 60 dB(A)  que viviam em 

pequenas cidades ou vilas na Áustria. Nas áreas mais ruidosas, as crianças tiveram 

aumento na pressão arterial, aumento de cortisol na urina e maior tendência ao 

estresse. 

Os recém-nascidos prematuros internados em Unidades de Terapia Intensiva 

(UTI) frequentemente são expostos a elevados níveis de ruídos. A estimulação 

auditiva excessiva provoca respostas fisiológicas negativas, como apneia e 

flutuações no ritmo cardíaco, na pressão sanguínea e na saturação de oxigênio, 

além da liberação de hormônios adrenocorticotróficos e adrenalina na corrente 

sanguínea, vasoconstrição sistêmica, dilatação pupilar e gasto calórico. Essas 
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alterações podem, em longo prazo, retardar o ganho de peso e tornar o bebê 

irritadiço e choroso prejudicando seu desenvolvimento (Vogel e Mitchell, 1998; 

Bremmer et al., 2003; Correa et al., 2004; Peixoto et al., 2011).  

Reconhecendo os possíveis prejuízos à saúde causados pelo ruído, a OMS 

(2000) recomendou que os níveis máximos de exposição, sob o ponto de vista de 

conforto acústico, não ultrapassem 50dB(A), nível no qual o organismo já começa a 

apresentar reações negativas. Durante a noite, tal nível deve ser de 5 a 10 dB(A) 

menor que no período diurno.  

 

1.2 - Aspectos Legais 

No que diz respeito à Legislação Federal de Poluição Sonora no Brasil, há 

duas importantes resoluções, a saber: 

 

 Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) n.º 1/90: 

Estabelece critérios, padrões, diretrizes e normas reguladoras da poluição 

sonora (1990). 

 

A Resolução CONAMA nº 1 (1990), de 8/3/90, estabelece que a emissão de 

ruídos em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou 

recreativas, inclusive as de propaganda política, não devem ser superiores aos 

considerados aceitáveis pela Norma Brasileira (NBR) 10.151 – “Avaliação do Ruído 

em Áreas Habitadas Visando o Conforto da Comunidade”, da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas – ABNT (2000). 
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 Resolução CONAMA n.º 2/90: Estabelece normas, métodos e ações para 

controlar o ruído excessivo que possa interferir na saúde e bem estar da 

população (1990). 

O Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora (Silêncio) 

foi instituído pela Resolução CONAMA nº 2 (1990) de 8/3/90.  O programa Silêncio é 

coordenado pelo IBAMA, porém competem aos Estados e Municípios o 

estabelecimento e implantação dos programas estaduais de educação e controle da 

poluição sonora, em conformidade com o estabelecido no referido programa. O 

programa ainda aponta que os principais efeitos negativos do ruído são: distúrbios 

do sono, estresse, perda da capacidade auditiva, surdez, dores de cabeça, alergias, 

distúrbios digestórios, falta de concentração e aumento do batimento cardíaco. 

A NBR 10.151 (2000), muito similar à International Standard Organization 

(ISO) R 1996 (Bistafa, 2006), fixa as condições exigíveis para a avaliação da 

aceitabilidade do ruído em comunidades, independentemente da existência de 

reclamações. Segundo esta norma, os níveis de ruídos máximos permitidos em 

áreas estritamente residenciais urbanas ou de hospitais ou de escolas é de 50 dB 

(A) no período diurno e 45 dB(A) no período noturno. Já em áreas 

predominantemente residenciais, os valores permitidos são de 55 dB (A)no período 

diurno e 50dB(A) no noturno. Nas áreas industriais, o limite é de 70 dB(A). 

A NBR 10.152 (1987) trata dos níveis de ruídos para conforto acústico, 

estabelecendo os limites máximos, em decibéis, a serem adotados em determinados 

locais.  

Nos hospitais, sejam nos apartamentos, berçários, enfermarias ou centros 

cirúrgicos, os níveis recomendados por esta norma se encontram entre 35 a 45 dB 

(A). Nos laboratórios hospitalares ou áreas para uso do público, os níveis permitidos 
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variam de 40 a 50 dB(A). Já para os setores de serviços hospitalares, são permitidos 

níveis de 45 a 55 dB(A). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS, 2000) recomenda nível equivalente 

(Leq) de até 40 dB(A) para o período diurno e de 35 dB(A) para o período noturno 

nos hospitais. 

A United States Environmental Protection Agency (EPA) recomenda que os 

níveis de ruído em hospitais não excedam 45 dB(A).  Esse nível-critério foi 

estabelecido considerando-se especialmente a possível interferência na 

comunicação oral (Bistafa, 2006). 

No município de São Paulo, o Programa Silêncio Urbano (PSIU) foi criado 

pelo Decreto 34.569 de 06 de outubro de 1994 e reestruturado pelo Decreto 35.928 

de 06 de março de 1996. O objetivo do programa é coibir a emissão excessiva de 

ruídos produzidos em qualquer atividade comercial exercida em ambiente confinado, 

que possa causar incômodo e interferir na saúde e no bem estar dos munícipes, de 

acordo com as disposições da Lei 11.501/94 alterada pela Lei 11.986/96 (São 

Paulo,1996). 

No âmbito trabalhista, a Norma Regulamentadora (NR) 15 (1978) estipula os 

níveis de tolerância para ruídos contínuos e intermitentes, sendo que, para uma 

jornada de 8 horas de trabalho, a máxima exposição diária recomendada é de 85 

dB(A). Já a NR 17 (1978) recomenda que, nos locais de trabalho onde são 

executadas atividades que exigem solicitação intelectual e atenção constantes, os 

níveis de ruído estejam de acordo com o estabelecido na NBR 10.152, 

considerando-se parâmetros de conforto acústico.  

 

 



7 

 

1.3. – Ruído nos hospitais 

Graças à explosão demográfica e ao crescimento não planejado em grandes 

centros urbanos se agravam os problemas ambientais, dentre eles, a poluição 

sonora (Brito, 2006).  

A fim de acompanhar o crescimento populacional e o desenvolvimento 

industrial grandes obras precisam ser construídas, o que ocorre, muitas vezes, sem 

o devido planejamento. Esta situação se aplica aos hospitais, que costumavam se 

localizar afastados dos grandes centros, promovendo um ambiente silencioso para 

os enfermos. Na conjuntura atual, os hospitais estão situados em áreas expostas 

aos ruídos advindos de vias de grande circulação de veículos, aeroportos, comércio, 

dentre outras fontes geradoras de ruído, o que pode prejudicar o conforto acústico 

dos pacientes (Frees, 2006; Otenio et al., 2007). 

Um ambiente ruidoso pode dificultar a recuperação dos enfermos, alterando 

as condições do sono, criando situações de estresse e ansiedade (Frees, 2006). O 

ruído pode alterar o sono do neonato e interferir no seu crescimento e 

desenvolvimento. O neonato necessita de um ambiente confortável para sua 

recuperação (Correa et al., 2004). 

Um dos graves problemas da UTI Neonatal é o ambiente super estimulante 

que pode comprometer o processo de desenvolvimento e crescimento, uma vez que, 

nos recém-nascidos (RNs) - em especial nos prematuros - os receptores sensoriais 

são extremamente sensíveis ao ambiente (Frees, 2006). 

O estresse produzido pelo ambiente hospitalar e pelos procedimentos 

técnicos, associado à exposição a elevados níveis de pressão sonora, pode 

ocasionar alterações fisiológicas e psicológicas no recém-nascido, tais como: 

apneia, bradicardia, diminuição da Pressão Parcial do Oxigênio (PO2), hipertensão, 
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aumento da demanda calórica, aumento do fluxo sanguíneo cerebral, irritabilidade, 

alterações no sono, alteração na função intelectual, dentre outros. Tais alterações 

podem dificultar o ganho de peso dos prematuros, além de comprometer o 

desenvolvimento neurológico (Oliveira et al., 2003; Otenio et al, 2007). 

A estimulação auditiva excessiva provoca respostas fisiológicas negativas, 

como apneia e flutuações no ritmo cardíaco, na pressão sanguínea e na saturação 

de oxigênio de recém-nascidos prematuros (Bremmer et al., 2003; Brown, 2009).  

Os pais dos recém-nascidos internados também podem sofrer com a 

exposição ao ruído no hospital. A literatura aponta que a exposição a ruído pode 

causar os seguintes efeitos: estresse fisiológico e comportamental, sobrecarga 

sensorial e dificuldades de interação com o bebê (Aurelio e Tochetto, 2010). 

Por meio de grupos de discussão com as mães e os profissionais da área de 

saúde, um estudo avaliou a percepção dos indivíduos acerca de situações 

vivenciadas no hospital que poderiam influenciar no tempo de amamentação. Os 

níveis de ruído dos alojamentos conjuntos foi um dos fatores mencionados pelos 

entrevistados que poderia influenciar neste processo (Vogel e Mitchell, 1998). 

Os ambientes hospitalares são edificações que têm como principal propósito 

o cuidado e a recuperação da saúde e, por isso, necessitam de ambientes 

silenciosos, com baixos níveis de pressão sonora. Desta forma, os ruídos não 

devem gerar desconforto ou interferir na recuperação do paciente (Frees, 2006). No 

entanto, em geral, os hospitais não são considerados ambientes silenciosos (Tziaferi 

et al., 2011; Madaras, 2012). 

Um estudo realizado em um hospital do Paraná teve como objetivo medir os 

níveis de ruído ambiental e a média total encontrada foi de 63,7 dB(A). Em todos os 

setores analisados (Recepção do Pronto-Socorro, Sala de gesso, UTI Neonatal, UTI, 
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Centro cirúrgico, Central de material esterilizado, Farmácia, Pediatria, Cozinha e 

Lavanderia), os níveis de ruído encontrados estavam consideravelmente acima do 

recomendado tanto pela ABNT, quanto pela OMS (Otenio et al., 2007). 

Outro estudo mensurou os níveis de ruído num ambiente de terapia intensiva 

hospitalar e avaliou a percepção dos profissionais acerca destes níveis. Dentre os 

entrevistados da equipe de saúde, 97,3% tiveram a percepção que a UTI é um 

ambiente com ruídos de moderado a intenso, 50,7% relataram que se sentem 

prejudicados pelo barulho e 98,6% acreditavam que é possível reduzir o nível de 

ruídos. Em geral, os níveis de ruído verificados na UTI estavam consideravelmente 

acima do recomendado (Sampaio et al., 2010). 

Uma pesquisa realizada em um hospital da cidade de São Paulo teve como 

objetivo verificar o nível de pressão sonora equivalente em uma UTI geral, 

procurando estabelecer o período de maior exposição ao ruído. Os resultados 

indicaram uma média geral de 65,32 dB(A), variando de 62,9 a 69,3 dB(A). Tais 

valores encontram-se acima dos recomendados pelas normas. O nível equivalente 

(Leq) no período diurno foi de 65,23 dB(A) e, no período noturno, de 63,89 dB(A). O 

nível máximo foi de 108,4 dB(A) e o mínimo foi de 40 dB(A) (Pereira et al., 2003) . 

Outro estudo realizado em um hospital universitário da cidade de São Paulo 

encontrou valores médios de nível equivalente (Leq) variando entre 53,6 dB(A) a 79,7 

dB(A) no interior de incubadoras localizadas na UTI neonatal (Lichtig e Maki, 1992). 

Dentre as fontes geradoras de ruído nos hospitais, as mais frequentemente 

apontadas pela literatura são os equipamentos hospitalares e as conversas entre os 

profissionais de saúde (Lichtig e Maki, 1992; Vogel e Mitchell, 1998; Pereira et al., 

2003). 
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Os avanços tecnológicos têm um papel fundamental na melhoria dos serviços 

prestados em assistência à saúde. Os equipamentos são essenciais para alertar 

médicos e enfermeiros de mudanças nas condições clínicas de seus pacientes ou 

de mau funcionamento dos aparelhos. Apesar de tais equipamentos trazerem 

inúmeros benefícios aos pacientes, ao mesmo tempo podem acarretar prejuízos 

imediatos à saúde dos mesmos (Peixoto et al., 2011). 

Os ruídos provenientes de alarmes dos aparelhos, dentre eles: aspiradores, 

oxímetros, ventiladores mecânicos, fontes de oxigênio e ar comprimido, impressoras 

e telefones; são apontados como as principais causas de barulho no hospital. Outra 

fonte geradora de ruídos em ambiente hospitalar é a própria conversa entre 

profissionais da equipe de saúde, pacientes e acompanhantes (Correa et al., 2004; 

Otenio et al., 2007; Sampaio et al., 2010).  

O ambiente hospitalar que deveria ser silencioso e tranquilo, normalmente 

caracteriza-se como ruidoso e pode ser um importante fator de estresse. Além disso, 

é um potencial gerador de alterações fisiológicas e psicológicas não apenas nos 

pacientes, mas, também, na equipe de profissionais que atua neste local (Pereira et 

al., 2003). 

 

1.4 O ruído e os profissionais de enfermagem 

A enfermagem caracteriza-se como uma profissão desgastante pela 

realização de diversas atividades em ritmo acelerado, elevado grau de 

responsabilidade e alerta devido ao tipo de função exercida, acrescido da 

expectativa de intercorrências, convívio com a morte e o sofrimento humano 

(Piedade et al., 2012). 
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 A enfermagem atua naturalmente em um ambiente de trabalho 

potencialmente estressante, visto que precisa de atenção contínua em relação ao 

quadro clínico dos pacientes - no intuito de identificar possíveis falhas e intervir 

proficuamente. A convivência com o imprevisível faz parte da rotina destes 

profissionais, que têm de manter o controle contínuo dos aparelhos e pacientes a 

eles conectados (Oliveira e Lisboa, 2007; Piedade et al., 2012). 

A longa jornada de doze horas, considerada excessiva pelo nível de atenção 

exigido no trabalho, a pressão pelo cumprimento das atividades, a demasiada 

fragmentação das tarefas e pela exigência de domínio tecnológico, corrobora com o 

agravamento do estresse (Santos et al., 2006). 

O quadro de escassez de profissionais não é incomum para esta classe, o 

que pode ocasionar uma sobrecarga de atividades para cada indivíduo (Santos et 

al., 2006). 

Além disso, o regime de trabalho em plantões e as possíveis jornadas de 

trabalho noturno comprometem o convívio social destes profissionais, e, muitas 

vezes, dificultam a interação com a família, a participação em atividades sociais, de 

lazer, dentre outras (Oliveira e Lisboa, 2007). 

 Os profissionais de enfermagem estão expostos a diversos fatores de risco 

que podem ser classificados, de acordo com Royas e Marziale (2001), em: 

 

 Riscos físicos (inadequação de iluminação, temperatura e ruídos);  

 Riscos químicos (medicamentos, desinfetantes, esterilizantes e gases 

anestésicos); 

 Riscos biológicos (vírus, bactérias e fungos);  

 Risco psíquico (excesso de trabalho, relacionamento humano difícil);  
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 Risco social (agressões físicas e/ou verbais) e; 

 Riscos ergonômicos (esquema de trabalho em turnos, carga física e mental). 

Dentre os agentes físicos encontrados em hospitais que podem afetar a 

qualidade do ambiente de trabalho da classe de enfermagem tem-se o ruído 

(Piedade et al., 2012).  

No que se refere ao hospital como ambiente de trabalho capaz de gerar 

estresse, um estudo destacou a influência do ruído dos aparelhos e do trânsito 

intenso do pessoal (que contribui com a geração de mais barulho, especialmente em 

hospitais-escola) como importantes fatores de estresse (Santos et al., 2006).  

O ruído é capaz de gerar um desgaste psicofísico aos trabalhadores a ele 

expostos em seu ambiente laboral, e no caso dos profissionais de enfermagem, por 

exemplo, agravar o quadro de estresse, sendo um fator de risco à saúde desta 

classe (Santos et al., 2006).  

O ruído do ambiente hospitalar pode ser prejudicial à execução das tarefas da 

enfermagem e trazer consequências negativas à saúde destes profissionais 

(Piedade et al., 2012).  

Nos profissionais, a exposição a elevados níveis de ruído pode levar a fadiga, 

cefaleia, baixo poder de concentração, irritabilidade, hipertensão, alteração do ritmo 

cardíaco, perda auditiva, mudanças de humor, desordens psiquiátricas e estresse 

(Aurelio e Tochetto, 2010). 

O ruído pode afetar a habilidade do trabalhador de exercer suas funções 

eficientemente e com segurança, tendo em vista que pode influenciar na capacidade 

de concentração. Tal fato, em um ambiente hospitalar, pode ser um fator de perigo 

físico tanto para os pacientes, quanto para os trabalhadores (Tziaferi et al., 2011). 
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O problema da fadiga ocasionada pelos constantes ruídos de alarmes de 

equipamentos hospitalares, fenômeno em inglês denominado de “alarm fatigue”, tem 

sido motivo de preocupação devido à sua associação com mortes de pacientes 

internados em UTI. Esta fadiga pode causar prejuízos na comunicação e na 

concentração, bem como acomodação auditiva, sendo prejudicial ao tempo de 

resposta dos profissionais e ao bem-estar dos pacientes (Sykes et al., 2011).  

A preocupação com o meio ambiente e com a qualidade de vida devem ser 

constantes, fato que justifica a realização de pesquisas com esta temática, pois é 

através delas que se torna possível refletir e elaborar medidas de controle eficientes. 

Reconhecendo os possíveis efeitos negativos do ruído na saúde dos 

pacientes internados em hospitais, inúmeros estudos se propuseram a investigar 

melhor este assunto. (Lichtig e Maki, 1992; Bremmer et al., 2003, Oliveira et al., 

2003; Brown, 2009; Madaras, 2012) 

No entanto, é necessário também observar mais amplamente os efeitos do 

ruído do ponto de vista dos profissionais. No contexto hospitalar, poucos estudos na 

literatura apresentam esta temática. Na Fonoaudiologia, a maioria dos estudos sobre 

o ruído e seus efeitos na saúde é realizada na população de trabalhadores de 

indústrias. Será que os níveis de ruído hospitalar podem afetar o bem-estar e até 

mesmo a produtividade dos profissionais de saúde? A fim de melhor estudar esta 

questão, a presente pesquisa se propõe a investigar a percepção do ruído hospitalar 

em funcionários de uma maternidade do município de São Bernardo do Campo.  
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2. OBJETIVO 

 

 O objetivo geral desta pesquisa é investigar a percepção do ruído hospitalar 

em funcionários de uma maternidade do município de São Bernardo do Campo. 

 

2.1 Objetivos Específicos 

2.1.1 Verificar a exposição a ruído ocupacional na equipe de profissionais de 

saúde que atua em setores de assistência a recém-nascidos. 

2.1.2 Investigar as queixas auditivas e não auditivas da equipe de 

profissionais dos setores investigados. 
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3. MÉTODO 

3.1 Tipo de estudo 

A presente pesquisa foi um estudo descritivo analítico de corte transversal, 

realizado em um hospital do Município de São Bernardo do Campo – São Paulo. 

 

3.2 Considerações éticas 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

hospital onde foi desenvolvido (ANEXO I), bem como, através da Plataforma Brasil, 

pelo Comitê de Ética da Faculdade de Medicina do ABC, sendo aprovado sob 

parecer número 214.447 (ANEXO II). 

Os princípios éticos para realização de pesquisas com seres humanos foram 

obedecidos considerando-se que, antes da realização da pesquisa, os indivíduos 

receberam as informações relativas ao estudo e, aqueles que concordaram em 

participar da pesquisa, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - 

TCLE (ANEXO III). 

 

3.3 Caracterização do local  

O Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo (HMU-SBC) foi 

inaugurado em 1999, a partir de uma parceria entre a Prefeitura do Município e a 

Fundação do ABC – Faculdade de Medicina do ABC. Um dos trabalhos sob 

destaque do HMU-SBC é o incentivo ao aleitamento materno, que rendeu à 

instituição em 2003 o título de Hospital Amigo da Criança pela Unicef - OMS (Fundo 

das Nações Unidas para Infância - Organização Mundial da Saúde). Além do Banco 

de Leite Humano, o HMU-SBC também foi pioneiro no Grande ABC na implantação 
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do Método Mãe Canguru, na Casa da Gestante e na Triagem Auditiva Neonatal 

(Fundação do ABC, 2013).                          

O hospital encontra-se distribuído em cinco andares e uma unidade anexa, 

conhecida como Casa da Gestante ou Casa Mãe-bebê. Alguns detalhes da 

distribuição dos setores por andar da estrutura física do hospital podem ser 

encontrados no Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Distribuição dos setores por andar da estrutura física do hospital. 

ANDAR SETORES 

Térreo 
Recepções centrais, refeitório, farmácia, biblioteca, dentre outros. 

 

1° andar 
Centro Obstétrico. 

 

2° andar 
Alojamento Conjunto, Unidade Intermediária (Método Canguru) e 

Berçário 215. 
 

3° andar 
Clínica Médica e Clínica Obstétrica. 

 

4° andar 
Berçário Médio-Risco, Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal, 

Semi-intensivas I e II e UTI adulto. 
 

 

 

Considerando que a principal característica do hospital é a assistência ao 

binômio mãe-recém-nascido, para esta pesquisa foram selecionados os profissionais 

que atuam nos 2° e 4° andares, por serem os locais específicos para tal assistência. 

No Alojamento Conjunto (AC) são encontrados os recém-nascidos que 

apresentam estabilidade clínica para permanecer com a mãe, a fim de que se 

estimule o aleitamento materno. Possui trinta e três leitos. 
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Na Unidade Intermediária (UI) estão internados os bebês prematuros ou que 

apresentaram baixo peso ao nascimento e que precisam de acompanhamento. O 

total de leitos desta unidade é seis.  

O Berçário 215 é uma ampliação do Berçário Médio-Risco. Os recém-

nascidos que requerem menos cuidados medicamentosos ou que aguardam alguma 

pendência a ser resolvida antes da alta hospitalar, mas que se encontram 

clinicamente estáveis, estão concentrados neste setor. Este berçário possui seis 

leitos. 

No Berçário Médio-risco (BMR) se encontram os recém-nascidos que 

apresentam desconforto respiratório leve, baixos níveis glicêmicos, estão em uso de 

antibióticos, tratamento da hiperbilirrubinemia, dentre outras condições médicas 

consideradas de médio risco. Apresenta dez leitos. 

Na UTI Neonatal são encontrados os pacientes com quadro clínico mais 

grave, que necessitam de cuidados intensivos, como nos casos de insuficiência 

respiratória, alterações das funções vitais, infecções, distúrbios neurológicos, casos 

sindrômicos, dentre outros. Apresenta doze leitos no total. 

A Semi-intensiva I é a unidade de escoamento da UTI Neonatal, onde são 

encontrados os bebês que atingiram certa estabilidade clínica e saem da UTI. Esta 

unidade possui seis leitos no total. 

Na Semi-intensiva II estão os bebês com quadros crônicos, que permanecem 

no hospital por muito tempo, sem previsão alguma de alta hospitalar. Neste setor, o 

total de leitos é três. 
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3.4 Caracterização da amostra  

A amostra foi composta por técnicos e auxiliares de enfermagem atuantes 

nos setores selecionados para este estudo que consentiram em participar da 

pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, e que estavam 

presentes no hospital no período da coleta de dados.  

A escolha destes profissionais levou em consideração o fato de que eles 

permanecem mais tempo no local a ser estudado e em contato com os pacientes. 

O quadro de funcionários é composto por 91 técnicos e auxiliares de 

enfermagem atuantes no 2° e 4° andares. O regime de trabalho é exercido em 

escalas 12x36, ou seja, doze horas de trabalho e trinta e seis horas de descanso, o 

que configura um exercício laboral em dias alternados, com direito a duas folgas por 

mês. Os técnicos e auxiliares exercem suas atividades nos turnos diurno (das 7 da 

manhã às 7 da noite) ou noturno (das 7 da noite às 7 da manhã), sem rotatividade 

entre estes (com exceção dos casos de falta de profissionais, quando assim eles 

podem trabalhar nos dois turnos, mediante solicitação prévia da enfermeira-chefe). 

Em geral, não há rotatividade de setores e no exercer das atividades laborais, 

não existem diferenças significativas entre a atuação de técnicos e auxiliares, que 

desempenham, assim, as mesmas atividades. 

Inicialmente o objetivo era compor a amostra da presente pesquisa com os 91 

profissionais do quadro de funcionários. Durante o processo de esclarecimento e 

convite a participar da pesquisa, realizado durante o mês de março de 2013, a 

pesquisadora compareceu ao hospital nos dois turnos (diurno e noturno). A princípio, 

a pesquisadora se apresentou às enfermeiras responsáveis por cada setor e 

explicou o propósito do estudo, deixando claro que as entrevistas tomariam algum 

tempo do serviço dos profissionais e perguntando se naquele plantão específico isto 
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seria muito incômodo e difícil de manejar. Nenhuma das enfermeiras colocou 

qualquer objeção para a realização das entrevistas e, muitas vezes, até ajudaram na 

organização da ordem de aplicação dos questionários.  

Em seguida, as próprias enfermeiras apresentaram a pesquisadora aos 

técnicos e funcionários e disseram o propósito da presença desta, esclarecendo que 

se possível para eles no momento, todos poderiam participar. Isto evitou que os 

indivíduos se negassem a participar do estudo por que suas supervisoras não 

permitiriam e facilitou o processo de abordagem das pessoas. 

Um a um, os profissionais foram abordados durante sua jornada de trabalho. 

De início, foram explicados os propósitos do estudo e os instrumentos a serem 

utilizados (questionário e dosimetria), tornando neste momento disponível o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido, para ser lido e assinado por aqueles que 

aceitaram participar voluntariamente. Foi esclarecido aos profissionais que o estudo 

fora dividido em duas partes e que, naquela primeira ocasião, apenas seriam 

aplicadas as entrevistas, ficando as dosimetrias para um segundo momento. 

Entretanto, algumas perdas na amostra (25 funcionários) aconteceram devido 

aos seguintes motivos: os indivíduos se recusaram em participar do estudo alegando 

estar muito atarefados ou sem interesse na pesquisa; alguns se encontravam 

afastados de suas atividades por razões médicas ou em período de descanso 

remunerado; ou, ainda, devido a um atual quadro de escassez de funcionários, 

estavam deslocados de seus setores originais cobrindo possíveis faltas em outros 

locais. Ao final, a amostra foi composta por 66 técnicos e auxiliares, todas do sexo 

feminino, que aceitaram participar do estudo.  
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3.5 Construção do instrumento 

Por meio de pesquisas em artigos científicos nas bases de dados online 

Scielo, Lilacs e Pubmed (Medline), foram executadas buscas por um questionário 

que pudesse ser utilizado como instrumento que atendesse à proposta deste estudo. 

Deste modo, foi encontrado o instrumento proposto por Juang et al. (2010), 

publicado em inglês. Inicialmente, houve a tentativa de contato com o autor por e-

mail para obter acesso ao questionário original e, a partir daí, trabalhar em sua 

tradução e adaptação. Porém, o questionário original estava escrito na língua 

chinesa, o que dificultaria sua tradução pelos autores, que apenas possuem 

proficiência em inglês. Assim, optou-se por extrair os quesitos do questionário 

publicado e descrito do próprio artigo, e adaptar suas questões abordando o 

incômodo ou sua ausência, frente às diferentes exposições ao ruído no hospital 

onde a pesquisa foi conduzida.  

No artigo, o instrumento estava subdividido em nove seções. Destas, sete 

foram traduzidas pela autora do estudo para o português do Brasil. Pela falta de 

detalhes que descrevessem melhor o conteúdo dos quesitos abordados nas duas 

últimas seções do instrumento, estes não foram utilizados neste estudo. 

Alguns dos quesitos do instrumento foram modificados, pois não se 

encaixavam no contexto da instituição em que o estudo foi desenvolvido como, por 

exemplo, as perguntas que se referiam ao ruído decorrente de aparelhos de TV e do 

processo de registro de entrada de pacientes. Desta forma, alguns quesitos foram 

substituídos por outros como ruído dos elevadores ou de celulares, tendo em vista 

que não há aparelhos de TV nos quartos e o registro é feito na recepção central, um 

local não englobado no presente estudo.  
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A escolha da graduação das palavras de uma escala Likert, quando se trata 

de uma tradução, é uma tarefa trabalhosa que exige um cuidado minucioso para que 

sejam feitas as devidas equivalências linguísticas. No estudo de Juang et al. (2010), 

boa parte das questões utiliza este tipo de escala nas alternativas. Tendo em vista 

que este processo de tradução não é o foco deste estudo, mas considerando-o 

relevante, optou-se por utilizar a graduação proposta por um estudo da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (1998), cujo objetivo foi escolher as palavras âncoras 

e as graduações para escalas de intensidade, frequência, capacidade e avaliação a 

serem utilizadas no questionário de qualidade de vida WHOQOL – 100. 

Na presente pesquisa, foi utilizada a escala de intensidade proposta pelo 

estudo supracitado que consistiu nas palavras-âncora nada e extremamente.  As 

intermediárias foram: muito pouco, mais ou menos e bastante. 

Além das questões obtidas do instrumento de Juang et al. (2010), outras 

foram adicionadas a fim de investigar diferentes questões relativas ao ruído e seus 

efeitos na saúde, que não estavam contempladas no questionário escolhido. 

Inicialmente foi realizado um estudo piloto com 20 profissionais para posterior 

análise e adequação do instrumento. 

O instrumento final foi composto por perguntas relativas a dados pessoais e a 

percepção acerca dos níveis e fontes de ruído no hospital, bem como as queixas de 

saúde dos entrevistados. O questionário apresentou tanto questões abertas quanto 

fechadas (ANEXO IV). 
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3.6  Procedimentos 

3.6.1 Etapa 1: Entrevista semi-estruturada com os profissionais 

O estudo da percepção do ruído foi realizado por meio da aplicação de um 

questionário adaptado de Juang et al. (2010). Todos os técnicos de enfermagem e 

auxiliares de enfermagem que aceitaram participar do estudo e que exerciam suas 

atividades nos setores selecionados responderam o questionário. 

  

3.6.2 Etapa 2: Medição dos níveis de ruído 

Foram realizadas dosimetrias de ruído nos funcionários durante duas distintas 

jornadas de trabalho (diurno e noturno). Para tanto, foram utilizados dois dosímetros 

do tipo 2, modelo Wed007, marca 01dB, devidamente calibrados antes de cada 

medição. Os microfones foram posicionados próximos à orelha do funcionário, com 

o auxílio do cabo extensor, e o equipamento foi preso na cintura dos indivíduos. O 

aparelho mediu a dose individual do nível de pressão sonora em função do tempo, 

sendo configurado segundo os seguintes parâmetros: 

Limite (dB) 85 

 
  

Taxa de troca (dB) 5 

 
  

Limite superior (dB) 125 

 
  

Nível do critério (dB) 85 

 
  

Resposta Lenta 

 
  

Ponderação RMS A 

 
  

Ponderação no pico Z 
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As medições foram realizadas minuto a minuto e foram obtidos os seguintes 

níveis: 

 LAeq: nível de pressão sonora equivalente ponderado em “A”. 

 Lmax: nível máximo. 

 Lmin: nível mínimo. 

 L10: nível sonoro que foi excedido em 10% do tempo de medição. 

 L50: nível sonoro que foi excedido em 50% do tempo de medição. 

 L90: nível sonoro que foi excedido em 90% do tempo de medição. 

 

Foram escolhidos aleatoriamente, por meio de sorteio, os funcionários que 

seriam submetidos à dosimetria em cada setor nos turnos diurno e noturno. Apenas 

um funcionário de cada setor em cada turno participou desta etapa do trabalho, 

tendo em vista que as medições foram realizadas durante, praticamente, toda a 

jornada de trabalho e não haveria tempo hábil para realizar a dosimetria em todos os 

66 entrevistados. Sendo assim, foram realizadas duas medições em cada setor 

estudado, uma no período diurno e outra no noturno, totalizando 14 medições de 

aproximadamente onze horas.  

Não foi possível medir durante as 12 horas completas da jornada de trabalho 

por que as dosimetrias foram feitas em sequência e era necessário um tempo entre 

as medições para calibrar os equipamentos, transferir os dados para o computador e 

carregar as baterias.  

As dosimetrias foram realizadas de segunda-feira à sexta-feira, considerando-

se estes os dias de maior movimento no hospital, pois nos finais de semana o 

número de pessoas diminui, tendo em vista que grande parte dos estudantes não 

está presente no local. 
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Como não havia diferenças significativas entre as atividades realizadas por 

técnicos e auxiliares, não houve divisão por função neste estudo. 

Os dados das medições foram transferidos para o computador da 

pesquisadora, por meio do software dBWED, e os valores calculados foram 

extraídos  dos softwares dBLEX e dBTrait e tabulados em uma planilha do Microsoft 

Excel, para posteriormente serem analisados. 

 

 

3.7 Análise 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, versão 10.0. Os resultados dos questionários foram analisados 

segundo a distribuição de frequência simples. Para as análises de associação qui-

quadrado foram utilizados três desfechos a serem cruzados com todas as demais 

variáveis, a saber: 

 Desfecho 1: Este local é barulhento? 

 Desfecho 2:O barulho do ambiente te deixa estressado? 

 Desfecho 3: O barulho do ambiente te incomoda? 

 

Os níveis de ruído serão comparados com normas ambientais de 

ocupacional. Serão avaliados nível equivalente, máximo, mínimo e percentis 10, 50 

e 90. 
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4. RESULTADOS  

 

Neste capítulo serão apresentados todos os resultados referentes ao 

questionário aplicado e às dosimetrias de ruído. O Capítulo foi organizado em três 

itens, a saber: análise descritiva dos dados dos questionários, análise estatística e 

avaliação das doses de ruído ocupacional. 

 

4.1. Análise descritiva dos dados dos questionários 

Participaram do estudo 66 funcionários do hospital, sendo todos do sexo 

feminino. A idade variou de 24 a 56 anos, sendo a média igual a 37,4. Foram 

entrevistadas 34 técnicas de enfermagem e 32 auxiliares de enfermagem. Destas, 

29 trabalhavam no turno diurno (de 7 da manhã às 7 da noite) e 37 no turno noturno 

(de 7 da noite às 7 da manhã).  

A Figura 1 apresenta a distribuição das funcionárias entrevistadas de acordo 

com o setor de atuação. 

 

           Figura 1 – Distribuição dos entrevistados por setor de trabalho (n=66). 
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Quando questionadas se consideravam o hospital um local barulhento, 65 

(98,4%) responderam que sim, sendo que 13 (19,7%) relataram que é 

“repetidamente” barulhento e 20 (30,3%) o consideraram “sempre” barulhento. 

Quanto à intensidade do barulho, 39 (59%) consideraram que é “moderado” e 16 

(24,2%) “intenso”. Do total, 65,1% das funcionárias acreditam que contribuem de 

alguma forma para aumentar o barulho no hospital. 

A Tabela 1 mostra os resultados relativos às principais fontes de ruído dentro 

e fora do hospital relatadas pelos profissionais em perguntas abertas.  

 

Tabela 1: Distribuição das principais fontes de ruído dentro e fora do hospital, na 

opinião dos profissionais (n= 66). 

Fontes de ruído  Número Porcentagem 

Dentro do hospital 
Pessoas conversando 35 53% 

Equipamentos e alarmes de monitoramento 31 46,9% 

Equipamentos de limpeza ou lixeiras 14 21,2% 

Ar condicionado 10 15,1% 

Choro dos bebês 5 7,6% 
   

Fora do hospital 
Som alto 30 45,4% 

Tráfego de veículos 21 31,8% 

Geradores e motores 12 18,1% 

Sirene da ambulância ou buzinas 10 15,1% 

Caminhão da coleta de lixo 6 9% 

 

As principais fontes de ruído dentro do hospital foram as pessoas 

conversando (53%) e os equipamentos e alarmes de monitoramento (46,9%). As 

mais citadas de fora do hospital foram o som alto de festas e carros (45,4%) e o 

tráfego de veículos (31,8%).   
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Com relação ao período em que o barulho é pior, 46 (69,7%) apontaram que 

a manhã é mais barulhenta, 5 (7,6%) que é o período da tarde e 15 (22,7%) que é o 

período noturno. Um fator bastante citado nas entrevistas, a fim de justificar o 

período da manhã como mais barulhento, é a maior circulação de pessoas neste 

turno; considerando-se que além da equipe médica e dos profissionais, também 

estão presentes neste horário os residentes e estudantes em estágio. 

Na Figura 2 podemos observar as queixas que afetam os profissionais em 

maior grau, devido à sensação do ruído ambiente. Os resultados apontados relatam 

os valores em porcentagem correspondentes às alternativas “bastante” e 

“extremamente” em cada categoria. 

 

 

Figura 2 – Distribuição das queixas que afetam os profissionais em maior 

grau (alternativas “bastante” e “extremamente” do questionário), devido à 

sensação do ruído ambiente (n=66). 

19,7% 

37,8% 

25,7% 

22,7% 

6% 

4,5% 

3% 

3% 

25,7% 

42,3% 

28,7% 

25,7% 

Estresse

Incômodo

Irritabilidade

Cansaço

Total Extremamente Bastante
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28,8% 

27,2% 

27,2% 

4,5% 

7,5% 

6% 

33,3% 

34,7% 

33,2% 

Portas

Alarmes

Conversa entre visistantes ou parentes

Total Extremamente Bastante

Na Figura 3 são encontradas as fontes que incomodam os profissionais em 

maior grau, devido ao barulho provocado dentro dos quartos. Os resultados 

apontados relatam os valores em porcentagem correspondentes às alternativas 

“bastante” e “extremamente” em cada categoria. 

 

 

Figura 3 – Distribuição das fontes que incomodam os profissionais em maior 

grau (alternativas “bastante” e “extremamente” do questionário) devido ao 

barulho provocado dentro dos quartos.  

 

Quando considerados os ruídos do lado de fora dos quartos que mais 

incomodavam os profissionais entrevistados, a categoria “os profissionais falando 

alto ou gritando” foi a mais apontada, sendo que 24 indivíduos (36,6%) relataram 

que este barulho incomoda “bastante”. 
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 Quanto à execução da atividade laboral, 10 participantes (15,1%) sentem que 

o ruído atrapalha “bastante” seu raciocínio e 14 (21,2%) acreditam que este 

atrapalha “bastante” o entendimento da fala dos outros. 

 Quanto aos prejuízos aos profissionais, 55 pessoas (83,3%) acreditam que o 

ruído pode causar algum efeito nocivo. A Tabela 4 indica as alterações 

apresentadas como opção aos entrevistados. Neste quesito, os entrevistados 

poderiam escolher quantas opções acreditassem ser pertinentes e, ainda, 

acrescentar outras que não estivessem na lista, mas que eles considerassem 

relevantes. 

 

Tabela 2: Distribuição dos efeitos nocivos do barulho do hospital aos profissionais, 

na opinião dos entrevistados (n= 55). 

Efeitos Número Porcentagem 

Irritabilidade 42 76,3% 

Estresse 40 72,7% 

Alteração de atenção 32 58,1% 

Cefaleia 32 58,1% 

Cansaço 28 50,9% 

Alteração auditiva 23 41,8% 

 

 Além dos efeitos citados na Tabela 2, apenas um indivíduo (1,8%) 

acrescentou o zumbido como um dos possíveis prejuízos ao profissional frente à 

exposição ao ruído hospitalar. 

 Quando questionados se existe algum barulho que seja considerado 

necessário ao hospital, 61 participantes (92,4%) responderam que sim. Dentre 
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estes, 43 indivíduos (70,4%) acreditam que o barulho dos equipamentos e alarmes 

de monitoramento é necessário e 14 (22,9%) citaram o barulho da campainha e do 

autofalante como necessários também. 

 Dentre as sugestões de melhoria do barulho no ambiente hospitalar, as mais 

apontadas pelos participantes deste estudo foram: 

 Intervenções junto à equipe profissional e visitantes a fim de promover ações 

educativas que corroborem com o silêncio hospitalar (50%); 

 A troca ou manutenção dos aparelhos e objetos que produzem barulho 

dentro do hospital, por exemplo, os carrinhos dos bebês, as lixeiras e as 

portas (37,8%). 

A Tabela 3 apresenta as queixas auditivas e não auditivas relatadas pelos 

profissionais entrevistados. 

 

Tabela 3: Distribuição das queixas auditivas e não auditivas (n=66). 

Queixas Número Porcentagem 

Cefaleia 46 69,7% 

Incômodo a sons fortes 40 60,6% 

Dor em região cervical 30 45,4% 

Tontura 22 33,3% 

Zumbido 18 27,2% 

Plenitude Aural 17 25,7% 

Otalgia 9 13,6% 

Otorréia 4 6% 

 

 Quando questionadas sobre sua audição, 17 participantes (25,7%) sentem 

que tem perda de audição. Nenhum dos profissionais classifica sua audição como 

“ruim”, sete (10,6%) acham que é “regular”, 35 (53%) relatam que é “boa”, 17 
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(25,7%) classificam como “muito boa” e apenas 7 (10,6%) acreditam que sua 

audição é “excelente”. 

 Entre os entrevistados, 32 (48,4%) acreditam que ouvem da forma que 

ouviam antes e 22 (33,3%) relatam que os dois ouvidos ouvem menos do que 

ouviam antes. 

 

4.2 Análise estatística 

A análise estatística de associação Qui-quadrado foi realizada utilizando três 

questões como desfecho, a saber: 

 

Desfecho 1: Este local é barulhento? 

A questão possuía cinco categorias de resposta (nunca, raramente, às vezes, 

repetidamente e sempre) e foi categorizada em duas distribuições com o objetivo de 

dividir em “percepção de ambiente barulhento” (repetidamente + sempre – n=33) 

e “percepção de ambiente não barulhento” (nunca + raramente + às vezes – 

n=33). 

 

Desfecho 2: O barulho do ambiente te deixa estressado? 

A questão possuía cinco categorias de resposta (nada, muito pouco, mais ou 

menos, bastante e extremamente) e foi categorizada em duas distribuições com o 

objetivo de dividir em “com estresse” (extremamente + bastante + mais ou menos 

– n=38) e “sem estresse” (nada + muito pouco – n=28). 
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Desfecho 3: O barulho do ambiente te incomoda? 

A questão possuía cinco categorias de resposta (nada, muito pouco, mais ou 

menos, bastante e extremamente) e foi categorizada em duas distribuições com o 

objetivo de dividir em “com incômodo” (extremamente + bastante + mais ou menos 

– n=42) e “sem incômodo” (nada + muito pouco – n=24). 

Cada um dos desfechos foi analisado com todas as demais variáveis com o 

objetivo de verificar possíveis associações. 

A partir da categorização no desfecho 1, dos 66 funcionários, 33 (50%) 

tinham percepção de ambiente barulhento. A Tabela 4 indica a distribuição apenas 

das variáveis que estavam estatisticamente associadas à percepção de ambiente de 

trabalho barulhento (Desfecho 1). 

 

Tabela 4: Distribuição das variáveis estatisticamente associadas à percepção de 

ambiente barulhento (n=33). 

Variáveis associadas ao desfecho:  
“Profissionais que acham o ambiente de trabalho barulhento” 

p valor 

Acham o ruído no ambiente moderado ou intenso 0,000 

Acham que contribuem com o ruído existente 0,020 

Indicam que os equipamentos e alarmes são fontes de barulho dentro 
do hospital 0,026 

Acham que o barulho no ambiente causa estresse 0,046 

Acham que o barulho no ambiente causa incômodo 0,041 

Classificam o grau de incômodo como “bastante e extremamente” 0,035 

Acham que o barulho do ambiente causa cansaço 0,037 

Acham que o ruído dos profissionais falando alto ou gritando incomoda  
0,028 

Acham que o ruído atrapalha entender o que os outros estão falando 
0,044 

Acham que o barulho do hospital pode prejudicar o RN 0,046 

Acham que o barulho no hospital pode causar alterações auditivas nos 
profissionais 0,001 

Relatam sintomas associados à tontura 
0,019 

Relatam dor em região cervical 
0,013 
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A Tabela 5 indica as variáveis que estavam associadas à percepção de 

estresse ocasionado pelo ruído do ambiente (Desfecho 2). 

 
 
Tabela 5: Distribuição das variáveis estatisticamente associadas à percepção de 

estresse ocasionado pelo ruído do ambiente (n=38). 

Variáveis associadas ao desfecho  
“Profissionais que relatam estresse devido ao  
barulho no ambiente de trabalho” 

p valor 

Acham o ruído no ambiente moderado ou intenso 0,043 

Acham que contribuem com o ruído existente 0,001 

Trabalham em ambos os turnos (diurno e noturno) 0,007 

Não acham que o barulho do ambiente causa falta de atenção 0,002 

Acham que o ruído o barulho do ambiente causa incômodo 0,000 

Classificam o grau do incômodo como “bastante e extremamente” 0,000 

Acham que o barulho do ambiente causa mau humor 0,000 

Classificam o grau de mau humor como “bastante e extremamente” 

0,000 

Acham que o barulho do ambiente causa irritabilidade  0,000 

Acham que o barulho do ambiente causa dor de cabeça 0,009 

Acham que o barulho do ambiente causa cansaço 0,003 

Acham que o ruído proveniente da abertura de gavetas e armários 
incomoda 

0,005 

Acham que o ruído causado pela abertura ou fechamento de portas 
incomoda 

0,008 

Acham que o ruído causado por pacientes gemendo ou chorando 
incomoda 

0,010 

Acham o ruído causado por carrinho e macas  incomoda  0,001 

Acham que o ruído atrapalha sua eficiência no trabalho  0,002 

Acham que o ruído atrapalha o raciocínio 0,010 

Acham que o ruído atrapalha entender a fala dos outros  0,000 

Relatam  zumbido 0,042 
 

 
 

Além das variáveis que apresentaram associações estatisticamente 

significantes com a percepção de estresse (Tabela 5), vale ressaltar que a variável 

“Acham que o barulho do ambiente dificulta a comunicação com os outros” 

ficou bem próxima à significância (p= 0,059). 
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A Tabela 6 indica as variáveis que estavam associadas à percepção do 

incômodo ocasionado pelo ruído do ambiente (Desfecho 3). 

 

Tabela 6: Distribuição das variáveis estatisticamente associadas à percepção do 

incômodo ocasionado pelo ruído do ambiente (n=42).  

Variáveis associadas ao desfecho  
“Profissionais que relatam incômodo devido ao  
barulho no ambiente de trabalho” 

p valor 

Acham que o barulho do ambiente causa falta de atenção 0,002 

Acham que o barulho do ambiente dificulta a comunicação com os 
outros 

0,012 

Acham que o barulho do ambiente causa mau humor 0,001 

Acham que o barulho do ambiente causa irritabilidade 0,000 

Acham que barulho do ambiente causa zumbido  0,049 

Acham que o barulho do ambiente causa dor de cabeça 0,011 

Acham que o barulho do ambiente deixa mais cansado 0,002 

Acham que o ruído dos alarmes de monitoramento incomoda  0,005 

Acham que o ruído dos profissionais falando alto ou gritando 
incomoda 

0,013 

Acham que o ruído atrapalha sua eficiência no trabalho  0,046 

Acham que o ruído atrapalha o raciocínio 0,004 

Acham que o ruído atrapalha entender a fala dos outros  0,000 

Acham que o barulho do hospital pode prejudicar o RN 0,041 

Acham que o barulho do hospital pode causar estresse no RN 0,040 

Acham que o barulho no hospital pode causar dor de cabeça nos 
profissionais 0,004 

Acham que o barulho no hospital pode causar cansaço nos 
profissionais. 0,037 

Acham que o barulho de equipamentos e alarmes de monitoramento 
é necessário ao hospital 0,025 

Relatam plenitude auricular em ambas as orelhas 0,008 

Relatam zumbido 0,042 

Relatam cefaleia 0,001 

 

Além das variáveis que apresentaram associações estatisticamente 

significantes com a percepção de incômodo (Tabela 6), vale ressaltar que a variável 

“Acham que contribuem para o barulho no hospital” ficou bem próxima à 

significância (p= 0,051). 
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4.3. Avaliação dos níveis de ruído ocupacional 

Na Tabela 7 são apresentados os níveis de ruído encontrados nos setores 

investigados, por meio das dosimetrias. 

 

Tabela 7: Níveis de ruído encontrados nos setores investigados, por meio das 

dosimetrias. 

Setores/Turno Duração LAeq Lmin Lmax L10 L50 L90 

Alojamento Conjunto 
 

Diurno 10h59min 79,8 54,6 89,6 83,8 76,6 66,5 

Noturno 11h06min 75,1 51,6 94,2 78,2 70,3 61,9 

Unidade Intermediária 
 

Diurno 10h57min 70,6 48,1 81,3 74,5 67,4 60,1 

Noturno 10h57min 73,7 42,7 88,8 77,6 68,7 57,6 

Berçário 215 
 

Diurno 10h41min 78,9 48,8 92,9 82,9 73,7 63,6 

Noturno 11h07min 72,8 42,3 90,4 75,8 65,3 49,1 

Berçário Médio-risco 
 

Diurno 10h47min 82,5 53,9 91,9 86 80,3 69,7 

Noturno 11h39min 76,5 44 89,8 80 71,9 59,7 

Semi-intensiva I 
 

Diurno 11h02min 70,3 53,1 84,2 73,8 66,6 58,5 

Noturno 10h31min 75,3 51,8 92 79,8 69 55 

Semi-intensiva II 
 

Diurno 10h57min 72,2 51,5 85,6 75,5 69,2 58,8 

Noturno 10h41min 71,6 42,7 92,8 74,1 57,7 48,2 

UTI Neonatal 
 

Diurno 10h46min 76 55 90,7 79,4 71,1 63,2 

Noturno 10h32min 73,7 52,8 86,9 78 64,2 54,7 

Legenda: LAeq  = nível equivalente, Lmin = nível mínimo, Lmax = nível máximo, L10 = nível que 
indica que há 10% de valores inferiores (percentil 10), L50= mediana (percentil 50), L90= nível 
que indica que há 90% de valores inferiores (percentil 90) 
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. Como se pode observar na Tabela 7, os valores de LAeq variaram de 70,3 

dB(A) a 82,5 dB(A). Com exceção dos valores encontrados na Unidade 

Intermediária e na Semi-intensiva I, os níveis mensurados no período diurno foram 

maiores do que aqueles do período noturno. 
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5. DISCUSSÃO 

Neste capítulo será realizada a discussão dos resultados da presente 

pesquisa, comparando-os com a literatura consultada a fim de contemplar os 

objetivos estabelecidos. 

Quando analisada a amostra de profissionais que participaram do estudo, 

pode-se perceber que todos são do sexo feminino. Rezende (2003) explica em seu 

estudo que o cuidado com os pacientes era frequentemente dispensado por 

mulheres religiosas, viúvas, nobres dentre outras, sendo esta uma tendência 

histórica ainda mantida nos dias atuais. 

A faixa etária dos participantes da presente pesquisa variou de 24 a 56 anos, 

dados semelhantes aos de Rezende (2003) e Oliveira e Lisboa (2007), que também 

realizaram pesquisas com a classe de enfermagem. 

Quando questionadas se consideravam o hospital um local barulhento, 98,4% 

da amostra responderam que sim, dados que corroboram com o estudo de Aurelio e 

Tochetto (2010), onde 100% dos entrevistados acreditavam que o hospital era um 

local barulhento.  

No entanto, quanto à intensidade do barulho, 59% o classificam como 

“moderado” e 24,2% como “intenso”. O inverso ocorreu no estudo de Aurelio e 

Tochetto (2010), pois 60,5%, ou seja, a maioria dos entrevistados considerava o 

barulho do hospital “intenso”. Borsky (1979) considerava que a percepção de uma 

exposição ao ruído idêntico pode variar de acordo com a sensibilidade ao ruído 

fisiológico e o contexto em que o barulho é ouvido. 
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Durante as entrevistas, muitos profissionais relataram já terem se acostumado 

com o barulho no hospital e que, com o tempo, já nem percebiam tanto a 

intensidade do ruído. 

O fenômeno de acomodação auditiva, correspondente a um mecanismo de 

dessensibilização neuronal frente a estímulos sonoros repetitivos, pode afetar a 

audição em situações de estimulação sensorial auditiva constante. Vale ressaltar 

que em alguns ambientes hospitalares os níveis de ruído estão muito acima dos 

recomendados pela OMS. Este fenômeno já é apontado na literatura como um dos 

fatores que afetam a atuação de profissionais de ambientes hospitalares e que pode 

ser uma ameaça à saúde e ao bem-estar dos pacientes (Sykes et al. 2011). 

Belojevic et al. (2003) demonstraram em seu estudo que havia indivíduos mais 

sensíveis aos barulhos e esses, quando realizavam tarefas, apresentavam piores 

desempenhos. 

É válido pontuar o fato de que os próprios profissionais da saúde reconhecem 

os hospitais como ambientes ruidosos e, portanto, potencialmente inadequados para 

a recuperação dos pacientes, que necessitam de condições profícuas de conforto 

que corroborem com a recuperação da saúde (Tziaferi et al., 2011; Madaras, 2012). 

Frees (2006) já esclarecia em seu estudo que o ruído no ambiente hospitalar pode 

dificultar a recuperação dos enfermos, alterando as condições do sono, criando 

situações de estresse e ansiedade. 

Quando questionadas sobre sua contribuição para o ruído existente no 

ambiente hospitalar, 65,1% das funcionárias acreditam que contribuem de alguma 

forma para aumentar o barulho. Resultados muito semelhantes foram relatados por 
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Aurelio e Tochetto (2010) em seu estudo, pois 67,4% dos profissionais entrevistados 

por eles acreditavam contribuir com o ruído ambiental existente. 

Com relação ao período em que o barulho é pior, 69,7% dos entrevistados 

apontaram que a manhã é mais barulhenta. No hospital estudado, durante o turno 

da manhã existe uma maior circulação de pessoas, pois, além da equipe médica e 

dos profissionais, também estão presentes neste horário os residentes e estudantes 

em estágio. Segundo Santos et al. (2006), o maior fluxo de pessoas, especialmente 

em hospitais-escola – como o da presente pesquisa – contribui com a geração de 

mais barulho. Os níveis mensurados no período diurno neste estudo foram maiores 

do que aqueles do período noturno, exceto na Unidade Intermediária e na Semi-

intensiva I. 

Por meio de uma questão aberta, os profissionais foram indagados quanto às 

principais fontes de ruído dentro do hospital estudado. Segundo os dados da Tabela 

1, “pessoas conversando” (53%) e os “equipamentos hospitalares e alarmes de 

monitoramento” (46,9%) foram as mais citadas. Este dado corrobora com os 

achados de vários estudos (Litchtig e Maki, 1992; Vogel e Mitchell, 1998; Pereira et 

al., 2003; Correa et al., 2004; Otenio et al., 2007; Sampaio et al., 2010) que também 

apontaram tais fontes de ruído relatadas por profissionais de saúde. 

Ainda, a presente pesquisa encontrou associação estatisticamente 

significante (Tabela 4) entre a percepção de ambiente ruidoso e os equipamentos e 

alarmes como fontes de ruído dentro do hospital (p=0,026), bem como a percepção 

de que os profissionais falando alto ou gritando gera incômodo (p=0,028). 

Allaouchiche et al. (2002) evidenciaram em seu estudo que as conversas 

entre os indivíduos foi a principal fonte de barulho no hospital, sendo que esta 
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causou 56% dos sons superiores a 65 dB enquanto que outras fontes de ruído, 

como alarmes, telefone, cuidados de enfermagem, dentre outros, foram inferiores a 

10% desses sons. Meyer-Falcke et al. (1994) relataram em sua pesquisa que 

embora o nível máximo de som do equipamento técnico hospitalar tenha sido 

elevado, este foi superado pelo ruído de fundo evitável causado pela equipe de 

profissionais. 

Quando questionados se existe algum barulho que seja considerado 

necessário ao hospital 92,4% dos participantes responderam que sim, sendo que 

70,4% acreditam que o barulho dos equipamentos e alarmes de monitoramento é 

necessário. Apesar de ser uma das mais citadas fontes de ruído hospitalar, os 

profissionais consideram que os avanços tecnológicos têm um papel importante na 

assistência à saúde, pois os equipamentos são essenciais para alertar quanto às 

mudanças nas condições clínicas dos pacientes ou de mau funcionamento dos 

aparelhos (Peixoto et al. 2011). 

As fontes de barulho mais citadas advindas de fora do hospital (Tabela 1) 

foram o som alto de festas e de carros (45,4%) e o tráfego de veículos (31,8%). 

Durante as entrevistas, surgiu a curiosidade de saber por que as pessoas relatavam 

tanto o som alto de carros e festas como fontes de ruídos externos. Segundo o 

relato dos profissionais entrevistados existe um local destinado ao estacionamento 

de carros, bem próximo ao hospital, que nos fins de semana à noite promove festas 

nas quais a música em elevados níveis é frequente. Além disso, o hospital fica 

localizado próximo a uma universidade e, algumas vezes à noite, os estudantes 

ligam os sons de seus carros na rua ou em barzinhos para ouvir música. Já o tráfego 

de veículos se configura em uma fonte de ruído externo previamente citada na 
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literatura, tendo em vista que atualmente os hospitais se localizam, muitas vezes, 

próximos a vias de grande circulação de veículos (Frees, 2006; Otenio et al., 2007). 

Como é possível observar na Figura 2, o incômodo, o estresse, o cansaço e a 

irritabilidade foram as queixas que afetaram os profissionais em maior grau 

(alternativas “bastante” e “extremamente” do questionário), devido à sensação do 

ruído ambiente. Estes achados corroboram com os dados da análise estatística, 

considerando-se que foram encontradas associações significantes (p ≤ 0,05) com o 

estresse (p= 0,046), o incômodo (p=0,041) e o cansaço (p=0,037) em indivíduos que 

tinham a percepção de que ambiente é barulhento (Tabela 4). 

Morrison et al. (2003) conduziram uma pesquisa com profissionais de 

enfermagem de um hospital com o objetivo de verificar se o ruído poderia ser 

associado ao estresse destes indivíduos. Encontraram relações significantes entre 

os níveis elevados de ruído e taquicardia, estresse e incômodo. 

Santos et al. (2006) destacaram em seu estudo a influência do ruído dos 

aparelhos hospitalares e do trânsito intenso do pessoal como importantes fatores de 

estresse no ambiente laboral hospitalar, tendo em vista que o ruído pode ocasionar 

um desgaste psicofísico aos trabalhadores. 

Sampaio et al. (2010) avaliaram a percepção dos profissionais acerca dos 

níveis de ruído na UTI de um hospital. Dentre os entrevistados da equipe de saúde, 

97,3% tiveram a percepção que a UTI é um ambiente com ruídos de moderado a 

intenso e 50,7% relataram que se sentem prejudicados pelo barulho. Em geral, os 

níveis de ruído verificados na UTI estavam consideravelmente acima do 

recomendado. 
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A OMS reconheceu como possíveis efeitos do ruído o aumento da pressão 

sanguínea, a otalgia, desconforto e zumbido, além de interferência na comunicação 

oral, incômodo, fadiga, dores de cabeça, irritabilidade e o estresse.  

Segundo a Tabela 3, os sintomas mais relatados pelos entrevistados foram: 

cefaleia (69,7%), incômodo a sons fortes (60,6%), dor em região cervical (45,4%), 

tontura (33,3%) e zumbido (27,2%). 

Na Tabela 6 foi possível observar associações estatisticamente significantes 

entre os profissionais que se sentiam mais incomodados pelo barulho do ambiente e 

os relatos de plenitude auricular em ambas as orelhas (p=0,008), zumbido (p=0,042) 

e cefaleia (p=0,001).  

Considerando-se que a amostra foi constituída por profissionais da área de 

enfermagem, é válido ressaltar que existe uma preocupação latente demonstrada na 

literatura com o aumento do estresse nesta classe. Em parte, isto se justifica pelo 

fato de que eles, naturalmente já atuam em um ambiente potencialmente 

estressante, graças ao nível de atenção que necessita ser dispensado ao estado do 

paciente (Oliveira e Lisboa, 2007; Piedade et al., 2012). As condições de trabalho, 

com longas jornadas, trabalho noturno, a pressão pelo cumprimento das atividades, 

a demasiada fragmentação das tarefas e o comum quadro de escassez de 

profissionais com sobrecarga de atividades corroboram com o agravamento do 

estresse (Santos et al., 2006). 

A presença de agentes físicos, como o ruído, que possam ainda agravar este 

quadro é preocupante, pois pode trazer prejuízos tanto à saúde dos trabalhadores, 

quanto à dos pacientes. 
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Na presente pesquisa, 15,1% dos entrevistados sentem que o ruído atrapalha 

“bastante” seu raciocínio e 21,2% acreditam que este atrapalha “bastante” o 

entendimento da fala dos outros. De acordo com a Tabela 5, os profissionais que 

tinham uma percepção de estresse elevada por conta do ruído do ambiente 

acreditavam que o ruído atrapalhava sua eficiência no trabalho (p=0,002) e o 

raciocínio (p=0,010), bem como sentiam que o ruído incomodava bastante ou 

extremamente (p=0,000), causava mau-humor (p=0,000) e irritabilidade (p=0,000), e 

também atrapalhava a entender fala dos outros (p=0,000). 

Além das variáveis que apresentaram associações estatisticamente 

significantes com a percepção de estresse (Tabela 5), vale ressaltar que a variável 

“Acham que o barulho do ambiente dificulta a comunicação com os outros” 

ficou bem próxima à significância (p= 0,059). 

O ruído pode influenciar na capacidade de concentração dos trabalhadores no 

exercer de suas funções, podendo afetar sua eficiência e a execução de tarefas com 

segurança. Tal fato, em um ambiente hospitalar, pode ser um fator de perigo físico 

tanto para os pacientes, quanto para os trabalhadores (Tziaferi et al., 2011). 

Neste âmbito, considerações importantes foram apontadas no encontro da 

Advancing Safety in Medical Technology (2011), quando foi abordada a associação 

da fadiga ocasionada pelos constantes ruídos de alarmes de equipamentos 

hospitalares com mortes de pacientes em UTIs. Esta fadiga pode causar prejuízos 

na comunicação e na concentração, bem como acomodação auditiva, sendo 

prejudicial ao tempo de resposta dos profissionais e ao bem-estar dos pacientes 

(Sykes et al., 2011). 
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Neste estudo, foi encontrada uma associação significante entre o ambiente 

ruidoso e a percepção dos profissionais de que o ruído do hospital dificulta o 

entendimento da fala dos outros (p=0,046). Além das variáveis que apresentaram 

associações estatisticamente significantes com a percepção de estresse (Tabela 5), 

vale ressaltar que a variável “Acham que o barulho do ambiente dificulta a 

comunicação com os outros” ficou bem próxima à significância (p= 0,059). Estes 

achados evidenciam uma possível interferência do ruído na comunicação oral destes 

indivíduos. 

É válido considerar que a maioria dos profissionais acredita que é possível 

melhorar a situação do ruído do ambiente hospitalar (89,4%). Sampaio et al. (2010) 

e Aurelio e Tochetto (2010) também encontraram dados semelhantes em seus 

estudos. 

As sugestões de melhorias do barulho no ambiente hospitalar mais apontadas 

pelos participantes deste estudo foram intervenções junto à equipe profissional e 

visitantes, a fim de promover ações educativas que corroborem com o silêncio 

hospitalar (50%). Além disso, também foi citada a troca ou manutenção dos 

aparelhos e objetos que produzem barulho dentro do hospital como, por exemplo, os 

carrinhos dos bebês, as lixeiras e as portas (37,8%). 

A promoção de medidas de reeducação dos profissionais e a troca de 

equipamentos também foram relatadas pelos participantes do estudo de Sampaio et 

al. (2010).  

A Tabela 7 mostra os valores dos níveis de ruído encontrados nos setores-

alvo deste estudo. Os valores de LAeq variaram de 70,3 dB(A) a 82,5 dB(A). Os 
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níveis mínimos se encontravam na faixa entre 42,3 dB(A) e 55 dB(A). Os níveis 

máximos encontrados variaram de 81,3 dB(A) a 94,2dB(A). 

Verificou-se que todos os níveis equivalentes de ruído encontrados nos 

setores investigados na pesquisa ultrapassaram o nível de 45 dB(A) sugerido pela 

United States Environmental Protection Agency, tanto no período diurno, como no 

noturno. Este achado sugere que o hospital é um ambiente com elevados níveis de 

pressão sonora durante todo o dia, o que vai ao encontro da opinião da maioria dos 

profissionais entrevistados neste estudo, tendo em vista que 98,4% da amostra 

classificou o hospital como ruidoso. 

Os níveis de ruído encontrados estavam bastante acima do que é 

recomendado pelas normas e recomendações nacionais e internacionais, quando 

considerado o conforto acústico do ambiente. A Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2000) recomenda nível equivalente (Leq) de até 40 dB(A) para o período 

diurno e de 35 dB(A) para o período noturno nos hospitais. A United States 

Environmental Protection Agency recomenda que os níveis de ruído em hospitais 

não excedam 45 dB(A). 

A NBR 10.152 trata dos níveis de ruídos para conforto acústico, 

estabelecendo os limites máximos, em dB, a serem adotados em determinados 

locais. Nos hospitais, sejam nos apartamentos, berçários, enfermarias ou centros 

cirúrgicos, os níveis recomendados por esta norma se encontram entre 35 a 45 dB 

(A). Nos laboratórios hospitalares ou áreas para uso do público, os níveis permitidos 

variam de 40 a 50 dB(A). Já para os setores de serviços hospitalares, são permitidos 

níveis de 45 a 55 dB(A). 
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A NR 17 recomenda que, nos locais de trabalho onde são executadas 

atividades que exigem solicitação intelectual e atenção constantes, os níveis de 

ruído estejam de acordo com o estabelecido pela NBR supracitada. 

A NR 15, que estipula as máximas exposições a ruído ocupacional, considera 

jornadas de oito horas de trabalho, não se sabendo ao certo que valores seriam 

recomendados para jornadas de doze horas, como no caso deste estudo. No 

entanto, é válido pontuar que nenhum dos níveis equivalentes encontrados estava 

acima do recomendado para uma jornada de oito horas por esta NR.  

Níveis de pressão sonora acima dos recomendados (pela OMS) podem ser 

encontrados em outros estudos em ambiente hospitalar. Otenio et al. (2007) 

encontraram uma média total de 63,7 dB(A) em um estudo realizado em um hospital 

do Paraná. Pereira et al. (2003) conduziram um estudo em um hospital da cidade de 

São Paulo e os resultados indicaram uma média geral de 65,32 dB(A), com nível 

máximo de 108,4 dB(A) e o mínimo de 40 dB(A). Outro estudo realizado em São 

Paulo encontrou valores médios de nível equivalente (Leq) variando entre 53,6 dB(A) 

a 79,7 dB(A) no interior de incubadoras localizadas na UTI neonatal (Lichtig e Maki, 

1992). 

Em geral, os resultados da presente pesquisa indicam que existem muitas 

queixas auditivas e não auditivas relacionadas ao ruído dentre os profissionais de 

saúde do hospital. As Tabelas 4, 5 e 6 indicaram que os desfechos de reconhecer o 

ambiente de trabalho como barulhento, ter estresse e se incomodar com o ruído 

estavam associados com diversas variáveis relacionadas às fontes de ruído; 

percepção subjetiva do ruído; efeitos do ruído na emoção e na fisiologia; impacto na 

performance no trabalho e sintomas auditivos e não auditivos. Tais resultados 
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mostram tanto a importância de outros estudos com esta categoria profissional, 

quanto a necessidade emergente da implementação de ações de proteção com o 

objetivo de prevenir os efeitos deletérios do ruído na saúde destes trabalhadores. 
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6. CONCLUSÕES 

 Os níveis equivalentes de ruído (LAeq) encontrados em todos os setores 

estudados estão acima dos recomendados pelas normas e 

regulamentações de conforto para ambientes hospitalares. 

 A maioria dos profissionais considera que o ambiente do hospital é 

ruidoso (98,4%), sendo que as principais fontes de ruído relatadas 

foram os equipamentos e alarmes de monitoramento e as pessoas 

conversando. 

 65,1% dos entrevistados acreditam que contribuem de alguma forma 

para aumentar o barulho. 

 O incômodo, o estresse, o cansaço e a irritabilidade foram as queixas 

que afetaram os profissionais em maior grau (alternativas “bastante” e 

“extremamente” do questionário), devido à sensação do ruído 

ambiente, sendo encontradas associações estatisticamente 

significantes com o estresse (p= 0,046), o incômodo (p=0,041) e o 

cansaço (p=0,037) em indivíduos que tinham a percepção de que 

ambiente é barulhento. 

 Os profissionais que se sentiam mais estressados pela percepção do 

ruído do ambiente acreditavam que o ruído atrapalhava sua eficiência 

no trabalho e o raciocínio, bem como sentiam que o ruído incomodava 

bastante ou extremamente, causava mau-humor e irritabilidade;  

atrapalhando entender fala dos outros. 

 Os sintomas mais relatados pelos entrevistados neste estudo foram 

cefaleia, incômodo a sons fortes, dor em região cervical, tontura e 

zumbido. 
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 Houve relação estatisticamente significante entre os profissionais que 

se sentiam mais incomodados pelo barulho do ambiente e os relatos 

de plenitude auricular em ambas as orelhas, zumbido e cefaleia. 

 A maioria dos profissionais acredita que é possível melhorar a situação 

do ruído do ambiente hospitalar (89,4%). 
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ANEXO I 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA DO HOSPITAL 
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ANEXO II  

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA DA FACULDADE DE MEDICINA DO ABC 
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ANEXO III  

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ao participante do estudo 

 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada: “Estudo da 

percepção do ruído hospitalar em funcionários de uma Maternidade do Município de 

São Bernardo do Campo”.   

A pesquisa tem por objetivo verificar os níveis de ruído dos setores em que 

recém-nascidos se encontram internados, em um hospital maternidade da cidade de 

São Bernardo do Campo – São Paulo e investigar as queixas de saúde da equipe de 

profissionais. Sabe-se que o ruído pode prejudicar a qualidade de vida dos 

indivíduos e comprometer aspectos importantes de saúde, sendo assim importante 

estuda-lo. 

Caso aceite participar como sujeito desta pesquisa, será feita uma entrevista 

sobre as queixas de saúde que possam estar relacionadas aos níveis de ruído 

medidos.  

Alguns indivíduos serão selecionados para participar do processo de medição 

do barulho. Os níveis de barulho serão medidos por meio de um equipamento de 

pequeno porte acoplado aos indivíduos selecionados durante sua jornada de 

trabalho, e esta medição não oferece risco ou dano de qualquer natureza. Nenhum 

benefício à saúde será obtido pela utilização do equipamento. 

Não existem benefícios médicos diretos para o sujeito deste estudo. 

Não existem riscos médicos ou desconfortos associados com este projeto.  

Sua participação é voluntária e se desejar, a qualquer momento, poderá 

retirar seu consentimento e isto não lhe trará nenhum prejuízo de qualquer natureza. 

Não será pago nenhum valor em dinheiro ou qualquer outro bem pela sua 

participação, assim como o senhor (a) não terá nenhum custo adicional. 

Informo que a participação nesta pesquisa será assegurada quanto ao 

aspecto de sigilo das informações pessoais obtidas, considerando-se que os 

participantes não serão identificados. 

A pesquisa foi analisada por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). O 

CEPé um órgão que tem por objetivo proteger o bem-estar dos indivíduos 

pesquisados. É responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos 

de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, visando assegurar a dignidade, 

os direitos, a segurança e o bem-estar do sujeito da pesquisa.  
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    ______________                                  ________________ 

   Rúbrica do Participante                        Rúbrica da Pesquisadora 

Se você tiver dúvidas e/ou perguntas sobre a pesquisa ou seus direitos como 

participante deste estudo, ou se estiver insatisfeito com a maneira como o estudo 

está sendo realizado, você pode entrar em contato com a pesquisadora Aidilma Silva 

Ferreira (telefone: 11 964342968; email: aidilma15@hotmail.com) ou com o Comitê 

de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina do ABC pelo endereço: Av. 

Príncipe de Gales, 821, 1º andar - Prédio: CEPES, Santo André – SP, ou pelo 

telefone:(11)-4993-5453. O horário de atendimento é de segunda à sexta das 7h às 

17h. 

Acredito ter sido suficientemente informado (a) a respeito das informações 

que li descrevendo o estudo “Estudo da percepção do ruído hospitalar em 

funcionários de uma Maternidade do Município de São Bernardo do Campo”, e 

compreendo meus direitos como um sujeito de pesquisa e voluntariamente consinto 

em participar deste estudo. Compreendo sobre o que, como e por que este estudo 

está sendo feito. 

 

 

_____________________________     

  Assinatura do Participante 

 

____________________________                                                                    Data: ____/_____/_______ 

Assinatura da Pesquisadora 
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ANEXO IV 

QUESTIONÁRIO 
 
 

 QUESTIONÁRIO N°: _______        DATA ENTREVISTA:____/____/______ 

1. Identificação: ______________________ 

2. Gênero:  (   ) M   (   ) F                      3.  Data de Nascimento: _________ 

4.  Profissão: _________________   5. Setor de atuação: __________ 

 6. Anos de experiência: Total: ___ No HMU:___ 7. Turno de trabalho:____ 

 

08. O que mais o/a agrada em particular neste hospital? (pergunta aberta) 

 A  Alguma menção à quietude/tranquilidade 

 B  Menção a alguma outra característica que não seja o som. 

Qual?_________________ 

 C  Nada 

 D  Não sabe   

09. O que mais o desagrada neste hospital?  

 A  Alguma menção à quietude/tranquilidade 

 B  Menção a alguma outra característica que não seja o som. 

Qual?_________________ 

 C  Nada 

 D  Não sabe   

10. Este local é barulhento?             

 A  Nunca    

 B  Raramente    

 C  Às vezes 

 D Repetidamente 

 E Sempre    

11. Como você classifica a intensidade deste barulho: 

(   ) Ruído ausente 

(   ) Ruído leve 

(   ) Ruído moderado 

(   ) Ruído intenso 



61 

 

(   ) Não sabe 

12. Você acha que você contribui com o ruído existente? 

(   ) Sim 

(   ) Não 

(   ) Não sabe 

13. Que período (s) é pior? Trabalhador Obs: ( ) Diurno  (  ) Noturno  (  ) Ambos 

 A  Manhã    

 B  Tarde    

 C  Noite 

 

Seção 1 – As fontes de ruído 

14. Quais as principais fontes de barulho de dentro do hospital: 

___________________________________________________________________________

_____________ 

15. Quais as principais fontes de barulho de fora do hospital: 

___________________________________________________________________________

_____________ 

 

Seção 2 – Percepção subjetiva do ruído ambiente 

16. O barulho do ambiente te deixa 

estressado? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

18. O barulho do ambiente te incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 
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17. O barulho do ambiente te causa falta de 

atenção? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

19. O barulho do ambiente te causa 

tontura? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

 

Seção 3 – Efeitos do ruído na emoção  

 

20. O barulho do ambiente dificulta a 

comunicação com os outros? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

23. O barulho do ambiente te irrita? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

21. O barulho do ambiente provoca 

formigamento na cabeça? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

24. O barulho do ambiente aumenta sua 

pressão? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 
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22. O barulho do ambiente te causa mau 

humor? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

 

 

Seção 4 – Efeitos do ruído na fisiologia 

25. O barulho do ambiente acelera seu 

coração? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

28. O barulho do ambiente te deixa mais 

cansado? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

26. O barulho do ambiente te causa 

zumbido? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

29. O barulho do ambiente te causa falta de 

apetite? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

27. O barulho do ambiente te causa dor de  
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cabeça? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

 

Seção 5 – Experiência do ruído de diferentes fontes nos quartos 

30. O ruído da abertura de gavetas ou de 

armários te incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

34. O ruído dos alarmes de monitoramento 

te incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

31. O ruído dos aparelhos de oxigênio ou de 

sucção te incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

35. O ruído de pacientes gemendo ou 

chorando te incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

32. O ruído da abertura e do fechamento de 

portas te incomoda? 

36. O ruído de equipamentos médicos te 

incomoda? 
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(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

33. O ruído da campainha te incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

37. O ruído da conversa de visitantes ou 

parentes de pacientes te incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

 

Seção 6: Experiência com o ruído de diferentes fontes de fora do quarto 

38. O ruído da impressora te incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

46. O ruído da conversa de visitantes e 

parentes de familiares te incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 
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39. O ruído da campainha do posto de 

enfermagem te incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

47. O ruído do telefone tocando te 

incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

40. O ruído da troca de turnos dos 

profissionais te incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

48. O ruído dos passos (caminhar) te 

incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

41. O ruído dos profissionais falando alto ou 

gritando te incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

49. O ruído de pacientes gemendo ou 

chorando te incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 
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42. O ruído dos carrinhos/macas te 

incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

50. O ruído da limpeza dos ambientes te 

incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

43. O ruído da abertura ou fechamento de 

portas te incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

51. O ruído do elevador te incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 
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44. O ruído do autofalante te incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

45. O ruído de celulares de incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

52. O ruído da conversa entre os 

profissionais te incomoda? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

Seção 7 – Impacto do ruído ambiente na performance do trabalho 

53. O ruído atrapalha sua eficiência no 

trabalho? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

56. O ruído te atrapalha de entender o que 

os outros estão falando? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 
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54. O ruído atrapalha seu raciocínio? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

57. O ruído te deixa desatento? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

55. O ruído te atrapalha na execução de 

tarefas? 

(  ) 1. Nada 

(  ) 2. Muito pouco 

(  ) 3. Mais ou menos 

(  ) 4. Bastante  

(  ) 5. Extremamente 

 

 

 

58. Você acha que o barulho do hospital pode prejudicar o RN? 

(   ) Não 

(    ) Sim. Como?  

 Alteração auditiva  

 Alteração do sono  

 Alterações comportamentais 

 Estresse  

 Irritabilidade 

 Outros. Qual? 

_____________________________________________________ 

 

59. Você acha que o barulho no hospital pode prejudicar os profissionais? 

(    ) Não 
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(    ) Sim. Como?  

 Estresse  

 Irritabilidade 

 Alteração auditiva 

 Cefaleia  

 Cansaço 

 Alteração de atenção 

 Outros. 

Qual?_____________________________________________________ 

60. Você acha que o barulho do hospital pode prejudicar os pais? 

(    ) Não 

(    ) Sim. Como? 

 Estresse  

 Irritabilidade 

 Alteração auditiva 

 Cefaleia  

 Cansaço 

 Alteração de atenção 

 Outros. 

Qual?_____________________________________________________ 

61. Existe algum barulho que você considere necessário no hospital?  

(  ) Sim. Quais? _________________________________________________ 

(  ) Não 

62. Na sua opinião, o que pode ser feito para melhorar o barulho no hospital? 

___________________________________________________________________

____________ 

SINTOMAS 
 
63. Otorréia? ( ) Sim ( ) Não 

OD ( ) Límpida     ( ) Purulenta    ( ) Sanguinolenta    Tem cheiro? (  ) Sim  (   ) Não 

OE ( ) Límpida     ( ) Purulenta    ( ) Sanguinolenta    Tem cheiro? (  ) Sim  (   ) Não 

 

64. Otalgia? ( ) Sim ( ) Não 
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( ) OD      ( ) OE                  

 

65. Plenitude Aural? ( ) Sim ( ) Não   

( ) OD      ( ) OE 

 

66. Zumbido? ( ) Sim ( ) Não   

( ) OD    ( ) Pitch Grave   ( ) Pitch Agudo  ( ) Constante  ( ) Variável 

( ) OE    ( ) Pitch Grave   ( ) Pitch Agudo  ( ) Constante  ( ) Variável 

Associado a tontura? ( ) Sim   (  ) Não  Quando aparece/piora? 

__________________________ 

Há quanto tempo?  

 

67. Incômodo a sons fortes? ( ) Sim ( ) Não   

 

68. Tontura? ( ) Sim ( ) Não   

 

69. Cefaléia? ( ) Sim ( ) Não   

 

70. Dor em região cervical? ( ) Sim ( ) Não   

 

71. Faz uso de cotonetes/objetos? ( ) Sim ( ) Não  

 

72. Você sente que tem uma perda auditiva? 

( ) sim ( ) não ( )não sabe 

  

73. Em geral você diria que sua audição é... 

( ) excelente 2( ) muito boa 3( ) boa 4( ) regular 5( ) ruim 

  

74. Atualmente você acha que... 

( ) Ouve da mesma forma que ouvia antes  

( ) Apenas o ouvido direito ouve menos do que antes  

( )Apenas o ouvido esquerdo ouve menos do que antes  

( ) Os dois ouvidos ouvem menos do que ouviam antes  

( ) Não sabe 
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