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RESUMO 
 
Gelardi VC. Efeitos na audição e incômodo relacionado à exposição a ruído em um 
grupamento de radiopatrulha aérea. [Dissertação de Mestrado]. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo, 2014. 
 
Introdução: A exposição continuada ao ruído pode trazer tanto efeitos auditivos, 
como a perda auditiva induzida por ruído e o zumbido, quanto não auditivos. Dentre 
os efeitos mais preocupantes do ruído na saúde está o incômodo, caracterizado por 
sentimentos negativos como irritabilidade e dificuldade de concentração. Objetivo: 
Estudar os efeitos auditivos e o incômodo relacionado à exposição ao ruído em 
militares de um grupamento de radiopatrulha aérea. Método: A amostra foi 
constituída por 50 policiais militares. O estudo da acuidade auditiva foi realizado por 
meio de audiometria tonal liminar. A investigação do incômodo provocado pelo ruído 
e os demais efeitos, foi realizado por meio de um questionário adaptado, baseado 
em Ferreira (2013). A análise estatística foi realizada por meio do teste qui-quadrado 
para verificar a associação entre as variáveis do estudo e quatro desfechos 
(incômodo, estresse, dificuldade em se comunicar e presença de perda auditiva). 
Também foram ajustados modelos de regressão logística para cada um dos 
desfechos. Para a análise de confiabilidade do questionário foi utilizado o Teste 
Alpha de Cronbach. Resultados: A maioria dos profissionais (84%), considerou a 
aeronave ruidosa e 88% classificaram esse ruído como intenso. Quanto as principais 
fontes de ruído dentro da aeronave, os militares citaram o rádio controle de tráfego 
aéreo e de tráfego terrestre. Em relação à audição, 40% dos militares apresentaram 
audiogramas alterados, principalmente na faixa de frequência entre 3 kHz a 6 kHz. 
Quanto à sintomatologia, a falta de atenção e concentração, cansaço e o zumbido 
foram os mais citados. Foram encontradas associações estatisticamente 
significantes (p < 0,05) nos quatro desfechos com as seguintes variáveis: estresse, 
falta atenção, dificuldade de comunicação, irritação, incômodo, eficiência no 
trabalho. Os profissionais que se sentiam mais incomodados e estressados pelo 
ruído do ambiente acreditavam que o ruído causa estresse e falta de atenção, 
prejudica a comunicação com os outros, causa irritação e prejudica a eficiência no 
trabalho. Foi encontrada associação estatisticamente significante entre classificação 
audiológica alterada (e as duas questões de autopercepção de perda auditiva. 
Conclusão: Ocorreram perdas auditiva sugestivas de PAIR em 40% dos policiais 
militares. O incômodo, o estresse, a dificuldade para se comunicar e a presença de 
perda auditiva foram estatisticamente associados com o ruído no ambiente de 
trabalho e com diversos efeitos na saúde, decorrentes dessa exposição. A 
consistência interna (confiabilidade) do instrumento foi considerada excelente. 
 
Palavras-Chave: Ruído; Perda Auditiva Provocada por Ruído; Polícia; Audição. 
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ABSTRACT 
 
Gelardi, VC. Effects on hearing and nuisance related to noise exposure in a cluster of 
air radio patrol. [Master Dissertation]. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP). São Paulo, 2014. 
 
Introduction: Continuous noise exposure can cause hearing effects, mainly noise-
induced hearing loss and tinnitus, and non-hearing. The annoyance (irritability and 
others) is one of the most important effects of noise on health. Purpose: To evaluate 
auditory and non-auditory noise effects among aerial grouping of military police. 
Method: The sample size was 50 Military Police. The auditory acuity was by pure 
tone audiometry. Auditory and non-auditory noise effects was conducted through a 
questionnaire adapted, based on Ferreira (2013). Statistical analysis was performed 
using the chi-square test to assess the association between the study variables and 
four outcomes (annoyance, stress, communication disorders and hearing loss). 
Adjusted logistic regression models were also used for each of the outcomes. 
Cronbach's Alpha Test was used to analyze the questionnaire reliability. Results: 

The majority of the Professionals considered the aircraft to be noisy (84%) and 88% 
classified it as intense. The main noise source inside the aircraft was the air traffic 
control radios. The military Police presented 40% hearing impairment mostly in the 3 
kHz to 6 kHz frequency range. The mostly reported problems were the lack of 
attention and concentration, fatigue and tinnitus. Statistically significant association (p 
< 0,05) with stress, lack of attention, communication difficulties, irritability, annoyance 
and working performance were also found. The majority of the most discomforted 
professionals believed the lack of attention and communication difficulties (p<0,001), 
irritability (p=0,001) and working performance loss (p=0,001) was due to the 
environmental noise. Professionals that thought they can hear worse before 
(p<0,001) and felt they had hearing loss (p=0,009) had statistically significant 
association among hearing loss. Conclusion: Noise induced hearing loss occurred in 
40% of the sample. The Annoyance, stress, communication difficulty and hearing 
loss were statistically associated with the workplace noise and various health effects.  
The internal consistency(Reliability)of the instrument was considered excellent.  
 
Keywords: Noise; Hearing Loss, Noise-Induced; Police; Hearing. 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

O ruído está presente nos ambientes de trabalho, nas atividades de lazer e 

nas ruas das grandes metrópoles e por esta razão, representa um importante 

problema de saúde pública. A exposição contínua ao ruído pode trazer tanto 

problemas auditivos, como: zumbido, perda de audição e intolerância aos sons 

intensos; quanto não auditivos, como: incômodo, nervosismo, irritabilidade, estresse, 

dificuldades de atenção e concentração e alterações no sono (Samelli, Fiorini, 2011). 

Segundo a World Health Organization (WHO) (2011), pelo menos um milhão 

de anos de vida saudáveis são perdidos devido ao ruído de tráfego nos países da 

Europa Ocidental. Os distúrbios de sono e o incômodo, são os exemplos mais 

preocupantes dos efeitos do ruído na saúde. 

De acordo com Stallen (1999), o incômodo causado pelo ruído é uma forma 

de estresse psicológico que pode ser percebido por diferentes manifestações, como 

por exemplo: irritação, cansaço, raiva e desatenção. Tais reações podem variar de 

pessoa para pessoa e, cada uma criará suas próprias estratégias para enfrentar 

essa situação. 

Para a European Environmental Agency (EEA) (2010), o incômodo derivado 

do ruído é caracterizado por sentimentos negativos de perturbação, insatisfação, 

desagrado, irritação e inconveniência. 

A legislação trabalhista brasileira, por meio da Norma Regulamentadora (NR) 

15, de 08/06/1978, reconheceu o ruído como agente de risco para a audição. A NR-

15 é a norma que estabelece os limites máximos de exposição aos mais diferentes 

agentes de risco à saúde dos trabalhadores. Para o risco ao ruído, caso a exposição 

ultrapasse 85 dB(A), em uma jornada de oito horas diárias de trabalho, a empresa é 

obrigada – dentre outras ações – a realizar o exame audiométrico como indicador 

biológico da exposição. 

O exame de audiometria tonal é um método frequentemente utilizado para o 

diagnóstico da Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR). Entretanto, ressalta-se na 

literatura que, a audiometria tonal detecta os danos irreversíveis no sistema auditivo 

causados pelo ruído, e não a sua fase inicial (Glorig, 1980). 

A avaliação dos efeitos auditivos à exposição ao ruído é realizada por meio de 

um esquema simples de causa-efeito, medido pela avaliação audiológica. No 
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entanto, para a análise dos efeitos não auditivos, essa relação não é tão simples e 

não pode ser avaliada dessa maneira (Passchier-Vermeer, Passchier, 2010). 

Independente de sua intensidade, o ruído pode alterar a atenção e 

concentração de um trabalhador e, consequentemente, comprometer a segurança e 

eficiência de suas atividades (Chiovenda et al., 2007). 

A NR 17 (1990) recomenda que, em ambientes de trabalho nos quais sejam 

realizadas atividades que exigem concentração e atenção constantes, o nível do 

ruído não ultrapasse 65 dB, o que corrobora com os parâmetros de conforto acústico 

estabelecidos pela NBR 10.152 (Norma Brasileira 10.152 da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas, 1987). 

O ruído também é considerado um agente distrator e não precisa estar 

elevado para produzir incômodo. O ruído então, causa preocupação a medida que 

interfere nos processos de atenção (Miedema, 2007; EEA, 2010; WHO, 2011). 

Dentre as diversas categorias profissionais que ficam expostas ao ruído 

durante as atividades laborativas, ressaltam-se os policiais militares (PM). Tais 

profissionais podem ficar expostos tanto ao ruído contínuo puro e/ou intermitente 

(rádio comunicador, sirene de viaturas, e outros), quanto ao ruído de impacto das 

armas de fogo. 

Diversas pesquisas foram realizadas com o objetivo de investigar a ocorrência 

de perdas auditivas adquiridas por exposição ao ruído em policiais militares (Silva et 

al., 2004; Santos, Juchen, Rossi, 2008; Gonçalves et al., 2009; Neves, Soalheiro, 

2010; Guida, Diniz, Kinoshita, 2011; Heupa, Gonçalves, Coifman, 2011; Muhr, 

Rosenhall, 2011; Collee et al., 2012; Cason, 2012; Hong, Ching, Samo, 2013; Patil et 

al., 2013). Entretanto, são escassos os estudos sobre os efeitos não auditivos, em 

especial, o incômodo provocado pelo ruído nessa população. 

Com o objetivo de justificar a importância de estudos com policiais militares, 

faz-se necessária apresentar uma fundamentação teórica, tanto sobre os efeitos 

auditivos e não auditivos decorrentes da exposição ao ruído ocupacional, quanto 

sobre a história e a saúde dessa categoria profissional. 
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1.1 Efeitos auditivos 

Guida, Diniz e Kinoshita (2011), avaliaram a exposição ao ruído de policiais 

militares durante os exercícios de tiro e relacionaram a análise acústica do ruído de 

impacto com os resultados da audiometria tonal. As perdas auditivas bilaterais foram 

piores nas frequências 3000 Hz e 4000 Hz, ao não ultrapassar 36,7% do total da 

amostra. As unilaterais, nessas frequências, não ultrapassaram 16,7% na orelha 

direita (OD) e 33,3% na orelha esquerda (OE), e as bilaterais normais em 13,7%; 

confirmando estatisticamente, a não assimetria da alteração auditiva. Dessa 

maneira, sugeriu-se a importância da implantação de um programa de conservação 

auditiva para os policiais militares. 

Heupa, Gonçalves e Coifman (2011), avaliaram o conhecimento e os efeitos 

do ruído de impacto em policiais militares que fazem prática de tiro. Os 

procedimentos incluíram a avaliação do nível de ruído das armas de fogo, aplicação 

de um questionário, audiometria tonal limiar e teste de emissões otoacústicas 

transientes (EOAT) e produto-distorção (EOAPD), em dois grupos (expostos ao 

ruído de impacto e não expostos). Os resultados demonstraram que 78% acreditam 

que o ruído pode causar perda auditiva, 92,3% utilizam protetor auditivo nas práticas 

de tiro e 32,3% nunca recebeu orientação quanto ao uso do protetor auditivo. O 

sintoma mais referido foi o zumbido (23%) e 25% dos expostos apresentavam curva 

audiométrica sugestiva de PAIR. Houve diferença significativa entre os grupos em 

relação às alterações auditivas. Os autores concluíram que os militares expostos a 

tiros são mais suscetíveis a desenvolver perda auditiva que os demais profissionais. 

Muhr e Rosenhall (2011), estudaram a influência do serviço militar na função 

auditiva e nos sintomas auditivos, bem como a eficácia do Programa de 

Conservação Auditiva em 839 militares suecos. Foram analisados prontuários com 

históricos clínicos e audiometrias realizadas antes e após o serviço militar. De 

acordo com os critérios de análise de resultados adotados, a prevalência de 

zumbido foi de 23% antes e 32% após o serviço militar, e a de sensibilidade auditiva 

foi de 16% e 19%, respectivamente. Os valores de prevalência de perdas auditivas 

foram de 6,3% na fase de recrutamento para o serviço militar, 14,5% durante o 

treinamento militar e 24% em fase pós treinamento. A incidência de PAIR foi de 

3,7% antes do início das atividades militares e de 6,6% após o serviço militar. Houve 
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aumento de prevalência de zumbido, sensibilidade ao ruído e perda auditiva no 

período de serviço militar, em comparação com o período anterior a esse. 

Cason (2012), realizou um estudo sobre PAIR em militares e civis inscritos no 

Programa de Conservação Auditiva da Força Aérea Americana no período de 1998-

2008. Os resultados obtidos demonstraram um aumento na probabilidade de uma 

mudança permanente do limiar (PTS) com o aumento da faixa etária (OR=1,919, p 

<0,001) para os militares. Entre os civis, o modelo de regressão logística 

demonstrou um efeito protetor para as mulheres (OR=0,52, p <0,0001) e maior 

chance de ter um PTS com o aumento da faixa etária (OR=1,73, p <0,001). Quando 

comparado aos militares, funcionários civis tinham maior risco de PTS (RR=1,68, IC 

95% = 1,67-1,69). Concluíram que os funcionários militares tinham maior risco de 

adquirir PAIR, quando comparado aos funcionários civis. 

Taxini, Knap e Guida (2012), analisaram uma amostra do ambiente acústico a 

que se expõem os policiais militares da "Central de Operações da Polícia Militar" e 

caracterizaram o perfil audiológico por meio de medições do ruído do ambiente e 

das EOAPD. Os resultados evidenciaram que foram poucas as medições que 

excederam os limites de tolerância (85dBA/8h) e, nas EOAPD, 38,43% dos policiais 

apresentaram alterações, em pelo menos uma das orelhas, indicando o início de 

PAIR. Conclui-se que, apesar do ruído estar abaixo do proposto pelas normas, ainda 

pode causar dano ao sistema auditivo desses profissionais, sendo necessário adotar 

medidas corretivas. 

Hong et al. (2013), realizaram um estudo com o objetivo de determinar as 

características e a prevalência de PAIR e o uso de equipamento de proteção 

auditiva (EPA) em bombeiros militares. Foram avaliados 425 bombeiros, a partir de 

questionário on-line para uso do EPA, além da realização de audiometria tonal. Dos 

pesquisados, 40% apresentaram perdas auditivas nas frequências de 4 kHz e 6 kHz, 

característica de exposição ao ruído. A OE apresentou audição significamente pior 

que a OD; e os bombeiros com maior tempo de profissão apresentaram audição 

significativamente pior que os demais. Quanto ao uso do EPA, 34% dos bombeiros 

relataram não utilizá-lo em tempo integral. Esse grupo apresentou maior propensão 

a perda auditiva. Os resultados indicaram que a PAIR é um problema importante 

para os bombeiros e que o uso inadequado do EPA aumenta o risco de adquirirem a 

PAIR. 
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Patil et al. (2013), compararam a perda auditiva entre grupos de músicos que 

tocam diferentes instrumentos na banda do exército britânico e os militares que 

exercem funções administrativas. Dados audiométricos de exames periódicos de um 

grupo de 84 músicos militares foram comparados com os de 44 militares que 

exerciam funções administrativas, entre 8 a 12 anos de carreira. Entrevistas 

estruturadas foram utilizadas para identificar os que se enquadravam nos critérios de 

inclusão do estudo: oito anos, no mínimo, de serviço militar, sem histórico médico 

relevante, sem exposição prévia ao ruído; além da identificação do tipo de 

instrumento tocado. Dos pesquisados, 12 (14%) músicos e 9 (20%) não músicos 

tiveram uma deterioração na audição. A chance de desenvolver perda auditiva em 

músicos foi de 0,65 (IC 95%, 0,25-1,68). Entre os instrumentistas de sopro, a chance 

para a perda auditiva em instrumentistas de bronze foi 2,00 (IC 95% 0,85-3,44) e 

para percussionistas 1,83 (IC 95% 0,77-2,90). A conclusão é que músicos militares 

não estão em maior risco de adquirir perda auditiva, quando comparados aos 

militares que exercem funções administrativas. Não houve diferença 

estatisticamente significante para perda auditiva entre os diferentes grupos de 

instrumentistas. 

Por último, Mesquita e Fernandes (2013) avaliaram a possibilidade de PAIR 

nos tripulantes da aeronave H-1H da Força Aérea Brasileira (FAB), a partir de 

medições de Níveis de Pressão Sonora (NPS) efetuadas nos postos da tripulação. 

Foram realizadas três medições, com medidor de NPS, em três pontos da aeronave: 

1. entre os pilotos, 2. na região de atuação do mecânico de voo e operador de 

equipamento e 3. à frente da caixa de transmissão de potência. As medições foram 

em duas condições, a saber: 1. somente com capacete e 2. com capacete e protetor 

auditivo do tipo plugue. Os resultados indicaram que a posição mais crítica no 

interior da cabine está localizada na região de atuação do mecânico de voo e 

operador de equipamento (92,4 dBA, sem o protetor, e 87,9 dBA com protetor), que 

fica ao lado direito da caixa de transmissão de potência. Para condições seguras de 

trabalho em relação à saúde auditiva, recomenda-se que esses profissionais tenham 

uma restrição da jornada de trabalho para duas horas e quarenta minutos somente 

com capacete, ou para cinco horas com capacete e plugue, concluem os autores. 
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1.2 Efeitos não auditivos 

Jarup et al. (2008), avaliaram a relação entre a exposição ao ruído produzido 

pelas aeronaves e pelo tráfego rodoviário perto de aeroportos e o risco de 

hipertensão. Um total de 4.861 pessoas (2.404 homens e 2.457 mulheres), com 

idade entre 45 e 70 anos de idade participaram do estudo. O questionário foi 

composto por perguntas sobre saúde geral, fatores socioeconômicos, hábitos e 

estilo de vida. A exposição ao ruído foi avaliada detalhadamente em diferentes 

períodos do dia (dia e noite) para diferenciar os efeitos da exposição diurna e 

noturna. Os resultados demonstraram uma relação significativa entre exposição ao 

ruído do tráfego aéreo noturno para ruído de trafego rodoviário diurno, para 

exposições superiores a 65 dB(A) e no sexo masculino. Os autores concluíram que 

há aumento do risco de hipertensão decorrente da exposição ao ruído do tráfego 

aéreo e rodoviário na população moradora dos arredores dos aeroportos. Além 

disso, sugeriram que isso pode contribuir para um aumento de doenças 

cardiovasculares. 

Sousa, Fiorini e Gusman (2009), realizaram uma investigação das queixas de 

saúde auditiva e o incômodo, em relação ao ruído ocupacional e urbano, em uma 

corporação de bombeiros do município Santo André-SP. Por meio de questionário, 

foi avaliada a autopercepção da condição auditiva e o mapeamento sonoro da região 

do entorno do local sob estudo para reconhecer os NPS que representavam a 

exposição. Os resultados indicaram que as queixas mais frequentes foram o 

incômodo (25,6%), seguido de intolerância e irritabilidade (20,8%), dor de cabeça 

(14,5%), diminuição da audição (14,0%), alteração do sono (13,5%), zumbido 

(10,1%) e tontura (1,5%). As principais interferências nas atividades laborativas 

decorrentes do ruído no ambiente de trabalho foram: dificuldade de concentração 

(43,4%), ouvir (26,4%) e alteração na comunicação (16,9%). 

Lahtinen et al. (2010), pesquisaram os problemas da comunicação por rádio 

em pilotos militares. Foram entrevistados 138 pilotos, sendo 107 de aviões e 31 de 

helicópteros. Os problemas na comunicação por rádio ocorreram, em média, durante 

14% do tempo de voo. Os problemas mais prevalentes foram: várias pessoas 

falantes na mesma faixa de frequência de rádio causando sobreposição dos 

discursos; dificuldade de reconhecimento de fala; presença de ruído de fundo, 

especialmente durante as operações de helicóptero; e problemas técnicos. Dos 
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entrevistados, 18% (31 pilotos) se depararam com, pelo menos, um evento 

potencialmente perigoso causado por problemas na comunicação via rádio durante a 

sua carreira na aviação militar. Do total da amostra, 93% disseram que usariam 

proteção auditiva adequada para uma melhor compreensão da comunicação durante 

o voo. Os autores concluíram que a comunicação pode ser um fator de segurança 

de voo. A comunicação deve ser clara e focada na informação principal. 

Comunicação via rádio de alta qualidade, também melhoraria a eficácia das 

operações na aviação militar. 

Juang, Lee e Chang (2010), estudaram os efeitos da poluição sonora 

ambiental em profissionais da saúde, pacientes e visitantes de um hospital da cidade 

de Taiwan, China. Foi realizada medição do ruído do ambiente e aplicado um 

questionário estruturado para obter as reações fisiológicas e psicológicas 

relacionadas a este incômodo. Os resultados demonstraram que o nível de ruído 

diurno no ambiente variava entre 52,6 dB(A) e 64,2 dB(A), no período diurno, valor 

acima do permitido para o conforto acústico nesse ambiente, que é de 40 dB, 

segundo a WHO (2011). Os profissionais da saúde tiveram uma opinião semelhante 

sobre as principais fontes de ruído, pois 51,9% mencionaram que “conversas entre 

visitantes ou membros da família do paciente” é uma das principais fontes de ruído 

no interior das alas. Em relação as principais fontes de ruído fora das alas das 

enfermarias, os profissionais citaram: 58,3%, “gritos do pessoal da enfermagem”; 

58% “o rolar das rodas dos carrinhos”; 70,0% “fala dos visitantes ou membros das 

famílias dos pacientes” e 83,0% "crianças brincando”. 

Mais de 50% dos pacientes e visitantes pesquisados consideraram "abertura 

de portas ou fechar" e "pacientes gemendo ou chorando", como as duas principais 

fontes de ruído dentro das enfermarias. Segundo os autores, a poluição sonora, 

direta ou indiretamente, afeta, de forma simultânea, a percepção subjetiva do ruído, 

a emoção, a fisiologia e a performance no trabalho dos profissionais da saúde. 

Wagner, Paim e Pederoso (2012), avaliaram a saúde mental e a qualidade de 

vida de policiais civis da região metropolitana de Porto Alegre. A amostra foi 

composta por 90 policiais divididos em três perfis: Grupo 1 - 30 recém-aprovados em 

concurso público para policial civil, sem experiência na função; Grupo 2 - 30 dos que 

finalizaram o estágio probatório de três anos e; Grupo 3 - 30 com mais de dez anos 

de atuação na profissão. Os resultados mostraram maior prejuízo, tanto da saúde 
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mental quanto da qualidade de vida (p< 0,001), para os policiais com mais de dez 

anos de profissão e também, maior número de doenças crônicas, uso de 

medicamento e menos atividades de lazer. Em síntese, o trabalho policial 

compromete a qualidade de vida dos indivíduos e o fator tempo de exposição, pode 

estar relacionado a esse problema. 

Lekaviciute e Argalasova-Sobotova (2013), realizaram uma revisão 

sistemática da literatura a respeito do incômodo ruído na população da Europa 

Oriental, Europa do Sudeste e Central, com o objetivo não só de apresentar 

resultados, mas também, de orientar futuros estudos acerca dessa temática. Após 

busca nas bases de dados, foram identificados 29 trabalhos, sendo 24 relacionados 

ao incômodo provocado pelo ruído de tráfego rodoviário e 5 relacionados a outras 

fontes de ruído. Em 9 trabalhos, o incômodo é o efeito adverso mais importante do 

ruído, independente dos níveis sonoros. Pessoas incomodadas com o ruído podem 

experimentar uma variedade de respostas negativas como raiva, decepção, 

insatisfação, retirada, depressão, ansiedade, distração, agitação ou exaustão. 

Ressaltaram que esforços têm sido feitos pela Comissão Internacional sobre Efeitos 

Biológicos de Ruído (ICBEN) e da Organização Internacional de Normalização para 

padronizar as perguntas que medem o grau de incômodo. Observaram ainda que, o 

incômodo provocado pelo ruído pode ser modificado pelas atitudes em relação às 

fontes sonoras e por características pessoais, tais como a sensibilidade ao ruído. 

Também, com relação à revisão sistemática, Laszlo et al. (2012) realizaram 

um levantamento sobre as reações humanas perante a modificação do ruído no 

ambiente, em artigos publicados no período de 1980 a março de 2011. Foram 

selecionados 41 artigos, dos quais 23 estudavam o incômodo e 11 distúrbios do 

sono. Os resultados mostraram que o incômodo como indicador de reação à 

exposição ao ruído deve ser avaliado com prudência pois outros fatores, que não os 

acústicos, desempenham um papel importante na classificação do mesmo. 

De Bruno et al. (2013), investigaram o nível de incômodo e uma possível 

associação entre o ruído e os efeitos na saúde de motoristas de ônibus urbanos na 

cidade de Curitiba, Paraná. Para medir a sensação subjetiva do motorista em 

relação ao incômodo e efeitos sobre a saúde, foi aplicado um questionário 

desenvolvido pelos autores. Além disso, foram realizadas dosimetrias de ruído nos 

quatro modelos de ônibus utilizados. Os motoristas que relataram incômodos foram 
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classificados como: não irritados (NA), pouco irritados (LA) e altamente irritados 

(HA). Do total da amostra de 200 motoristas, 104 (52%) foram classificados como 

NA, 39 (19,5%) como LA e 57 (28,5%) como HA. Em relação à ocorrência do 

zumbido, baixo nível de audição, dor de cabeça e irritação após o turno de trabalho, 

o grupo HA apresentou resultados mais elevados do que os grupos LA e NA. Para a 

questão do incômodo produzido pelo motor do ônibus, HA foi, significativamente, 

maior do que LA e NA. Para o aborrecimento de ruído do tráfego e dos passageiros, 

HA foi, significativamente, diferente do LA e NA. Os resultados evidenciaram que a 

sensação de incômodo foi evidente em motoristas mais jovens do que nos mais 

velhos e com maior tempo de atuação. O grupo com maior sensação de desconforto 

parece ser aquele com mais problemas de saúde decorrentes da exposição ao 

ruído. 

Golmohammad et al. (2013), avaliaram o incômodo provocado pelo ruído dos 

canteiros de obras entre os moradores da cidade de Hamadan, Irã. Foram 

selecionados 20 canteiros de obras e 140 residentes em edifícios próximos a esses 

canteiros, a partir de um estudo piloto. Além do mapeamento sonoro, foi utilizado um 

questionário composto de 15 perguntas que avaliou o incômodo sobre ouvir o 

barulho da construção na sua residência e no local de trabalho, incômodo desse 

ruído, interferência na concentração e relaxamento, distúrbios do sono, estresse e 

distração na leitura. Os resultados demonstraram que, de todos os participantes que 

referiram o incômodo provocado pelo ruído, a maioria era residente do primeiro 

(42,1%) e do segundo andar (35,7%). 

Os efeitos do ruído de construção interferiram em vários aspectos da vida dos 

moradores como: tornar desagradável; perturbar o sono; tornar a leitura difícil e 

causar distração; perturbar a concentração e relaxamento, interferindo em atividades 

como assistir televisão; perturbar relaxamento em feriados, causando insatisfação e; 

dificuldades para ouvir o discurso de membros da família em casa. A grande maioria 

(87,1%) relatou estar altamente incomodado. Os autores concluíram que o barulho 

de construção é a principal fonte de ruído do ambiente e mostrou associação 

estatística com o incômodo relatado pelos moradores (Golmohammad et al., 2013). 

Axelsson et al. (2013), estimaram a prevalência e a mudança ao longo do 

tempo do incômodo causado, tanto pelo odor industrial quanto pelo ruído industrial. 

Os autores buscaram possíveis efeitos na saúde e os indicadores de risco em 
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moradores, vizinhos de indústrias petroquímicas nas cidade de Stenungsun e 

Kungalv, Suécia. 

Foram enviados três questionários em um período de 15 anos (de 1992 a 

2006) para amostras estratificadas de moradores com idade entre 18 a 75 anos 

divididos em dois grupos: os que residiam perto de indústrias petroquímicas (grupo 

experimental) e os que residiam em uma área de controle. Em 2006, 20% do grupo 

experimental mostrou-se incomodado com o odor industrial, 27% com o ruído 

industrial (1% e 4% na área de controle), e 40% a 50% estavam preocupados com 

os efeitos na saúde ou acidentes industriais (10% a 20% na área de controle). Esse 

estudo longitudinal expôs que viver na proximidade de indústrias petroquímicas 

implica um maior risco (25%), a longo prazo, de aumento de irritabilidade com odor 

ou ruído industrial (Axelsson et al., 2013). 

Zanin e Bunn (2014), avaliaram o incômodo provocado pelo ruído ferroviário 

na cidade de Curitiba, PR. Além do mapeamento sonoro, também aplicaram um 

questionário nos moradores do entorno da ferrovia. Quando perguntado se o ruído 

no bairro os incomodava, 84% responderam positivamente. A grande maioria dos 

moradores (98%) também acreditavam que o ruído do ambiente foi prejudicial para a 

saúde e 92% relataram que o barulho é irritante. As demais queixas foram: o período 

de maior incômodo é o noturno (88%), falta de concentração (86%), insônia (73%) e 

dor de cabeça (59%). 

 

1.3 Polícia Militar e riscos à saúde 

A polícia militar do Estado de São Paulo foi criada em 1948 e apresenta por 

função primordial a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública paulista. 

Para cuidar de um estado com mais de 41 milhões de habitantes, foram criados 

departamentos específicos com atribuições próprias. Entre eles, está o grupamento 

de radiopatrulha aérea (GRPA), criado em 15 de Agosto de 1984, que opera com 

uma frota de 30 aeronaves e 11 bases, sendo a maior unidade do gênero na 

América Latina e uma das maiores do mundo (SSP-SP, 2014). 

Os serviços prestados por essa corporação como missão de salvamento, 

resgate, missões operacionais; tem crescido exponencialmente e as condições e 

organização do trabalho desses policiais militares exacerba os problemas de saúde 
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devido a sua exposição ostensiva no processo da segurança pública (Minayo, Assis, 

Oliveira, 2011). 

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP) (2010), o trabalho policial 

requer múltiplas exigências funcionais, é de alta responsabilidade e oferece 

condições insalubres ambientais e sociais, afetando não somente os profissionais, 

mas seus familiares, ao repercutir na instituição policial e na sua imagem social 

diante da comunidade. São situações que exigem do policial equilíbrio emocional 

durante e após a intervenção, garantindo a sua segurança e a da própria equipe de 

trabalho. Assim, as dinâmicas específicas da profissão geram tanto o bem-estar 

emocional da “missão cumprida”, quanto estresse e sofrimento (Minayo, Assis, 

Oliveira, 2011). 

Especificamente o GRPA, necessita da integridade de sua acuidade auditiva 

para o comando de uma operação que implica gerenciamento de informações 

oriundas de várias fontes (rádio de controle de tráfego aéreo, tripulante de bordo, 

rádio de chamada, entre outros). Além disso, também precisam de total atenção e 

concentração para não comprometer a segurança de todos os envolvidos numa 

missão. 

O policial militar que trabalha em terra está exposto há vários tipos de ruído, 

dentre os quais, a saber: tráfego terrestre e aéreo e arma de fogo. Entretanto, a 

competição entre ruído externo e interno no ambiente de trabalho é muito maior para 

os pilotos e tripulantes das aeronaves do que para o grupamento de radiopatrulha 

aérea. Tais categorias profissionais estão expostas há uma série de sinais sonoros 

apresentados simultaneamente, tornando o discurso ininteligível devido à dificuldade 

de discriminar e distinguir os sons, o que é denominado como fenômeno de 

mascaramento (Gifford, 2002). 

A exposição a vários sinais sonoros compromete a atenção e a cognição, o 

que coloca em risco as atividades dos policiais e da população (Miedema, 2007). 

Minayo e Adorno (2013), discutiram conceitos de risco e segurança, aplicados 

no sentido da missão policial. Segundo os autores, o sentido de risco combina a 

visão epidemiológica e sociológica para descrever a situação da profissão policial. 

Observaram que na missão policial, o contraponto do risco é a segurança absoluta 

que se opõe, tanto ao medo do danos que outros possam causar a ele, quanto a 

rápida evolução tecnológica que eles não dominam. A proporção de doenças por 
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estresse pós-traumático decorrentes do trabalho em policiais é cinco vezes maior, 

quando comparadas a outros grupos de trabalhadores. Portanto, o policial também 

tem direito de ter assegurada sua integridade física, moral e mental no exercício da 

profissão, pois são trabalhadores e, dessa forma, protegidos pela Constituição. É 

preciso valorizar o policial, dentro e fora da Corporação e são raros os trabalhos que 

majoram os aspectos cotidianos das atividades da polícia. 

O PM, na sua vida profissional, muitas vezes está exposto a condições de 

ruído que não se configuram como de risco para a audição. Por outro lado, 

associadas ao estresse da profissão e à necessidade de estar sempre em estado de 

atenção constante, podem levar esses profissionais a conviver com o incômodo 

dessa constante exposição. O principal problema é que, mesmo tendo consciência 

da presença do incômodo, falta a eles o conhecimento sobre os riscos biológicos e 

psicológicos que essa situação pode trazer e sobre como se proteger contra os 

mesmos. 

Portanto, a preocupação com a saúde e o bem-estar dos policiais militares em 

relação aos fatores de risco inerentes a essa profissão é de grande importância. 

Criar condições de melhora no ambiente de trabalho, trará benefícios não só a eles, 

mas a todos que precisam de seus serviços. 

Desta forma, cabe à comunidade científica a execução de estudos que 

possam dimensionar os efeitos à saúde que a exposição ao ruído pode causar, com 

o objetivo de propor ações de enfretamento a esses efeitos deletérios e estratégias 

de “defesa” a esse estressor, ao levar em consideração as potencialidades 

individuais e do grupo. 

Após exposta essas problematizações, levanta-se a seguinte questão: até 

que ponto existe uma relação entre os achados audiológicos, à exposição ao ruído e 

o estresse psicológico do incômodo provocado por ele? Esse é um fator importante 

a ser observado. 

As várias conversas com os militares, principalmente com os pilotos, sobre o 

ruído, e o discurso de um dos pilotos despertou o interesse em realizar esse estudo. 

O ruído é o que mais irrita em algumas fases do voo... Tenho que gerenciar 
uma enorme quantidade de recursos como: local do pouso inadequado, 
pessoas ao redor do local... Ao mesmo tempo ouvir e falar com o rádio 
comando de terra, rádio comando de tráfego aéreo; tripulantes... Nessa fase 
o tripulante abre a porta, coloca a cabeça para fora e começa a me dar 
orientações, mais um barulho... Fico perturbado e irritado. Somado a 
responsabilidade, é quase enlouquecedor (C.A.S.,2012). 
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2. OBJETIVO 

 

O objetivo dessa pesquisa foi estudar os efeitos auditivos e o incômodo 

relacionado à exposição ao ruído em militares de um grupamento de radiopatrulha 

aérea. 
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3. MÉTODO 

 

3.1 Tipo de estudo e aspectos éticos 

Trata-se de um estudo observacional, do tipo transversal de inquérito; 

realizado na população do Grupamento de Radiopatrulha Aérea (GRPA), localizado 

no Aeroporto Campo de Marte-Hangar João Negrão. O estudo foi submetido e 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo e pela Plataforma Brasil por meio do número de parecer 524.274 (Anexo 

1). Foram obedecidos os princípios éticos para realização de pesquisas com seres 

humanos, dos quais os indivíduos, antes do início dos procedimentos, receberam os 

esclarecimentos necessários e, aqueles que concordaram em participar da 

pesquisa, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (Anexo 2). 

 

3.2 Caracterizações do local e composição da amostra 

O GRPA da polícia militar é formado por um efetivo administrativo que inicia 

as atividades às 9h e as encerra às 18h. O efetivo operacional inicia suas atividades 

às 06h30min, por um período de 12h por 36h de descanso, já que a operação é de 

24hs. Todavia, após as 18h há uma diminuição das atividades, especificamente do 

resgate aeromédico. 

O GRPA possui 10 bases militares no Estado de São Paulo nas seguintes 

cidades: Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, Praia Grande, Presidente 

Prudente, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Paulo 

e Sorocaba. O grupamento é composto por um total de 460 policiais militares, 

distribuídos pelas dez unidades. Para realização das operações militares por esses 

profissionais são utilizadas aeronaves de asas rotativas modelo AS350, os 

helicópteros Águia (Figura 1). 
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Figura 1 - Helicóptero Águia, modelo AS350 utilizado pela Polícia Militar de São 
Paulo 
 

Os serviços prestados pelas aeronaves são: 

� Apoio ao policiamento urbano, choque, rodoviário, fiscalização ambiental 

� Resgate aeromédico: das 6h:30min às 18h:30min; 

� Salvamento com utilização de puça, cestos, rapel, e outros; 

� Transporte de autoridades; 

� Voos de instrução e manutenção. 

O helicóptero Águia da Polícia Militar está no máximo, a 15 minutos de 

distância de 85% da população do Estado de São Paulo, o que equivale a uma 

assistência dirigida a 35 milhões de pessoas. O efetivo operacional é composto por: 

pilotos, tripulantes, enfermeiros de bordo e mecânicos de voo. Os dois primeiros 

participam de todas as operações, enquanto que o enfermeiro e o mecânico de 

bordo, não. 

A pesquisadora, na qualidade de fonoaudióloga, desenvolveu ações voltadas 

à implementação de um Programa de Prevenção de Perdas Auditivas (PPPA) no 

GRPA da cidade de São Paulo, desde o ano de 2010. Ao longo do desenvolvimento 

do PPPA, surgiram demandas que poderiam ser investigadas por meio da realização 

de pesquisas científicas. Assim, o projeto que culminou no presente estudo, passou 

a ser delineado. 
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Em junho de 2013 a pesquisadora compareceu ao GRPA para apresentar o 

projeto ao Coronel, superior militar responsável pelo GRPA, que após receber os 

esclarecimentos necessários autorizou a realização da pesquisa (Anexo 3). 

A partir dessa data, todas as manhãs, quando o efetivo é reunido no pátio 

para as instruções do dia, os policiais foram informados que a pesquisa iria 

acontecer e que a participação seria voluntária, devendo a pesquisadora prestar os 

esclarecimentos necessários. 

Inicialmente, o objetivo foi compor a amostra com os pilotos, copilotos e 

tripulantes; por serem os militares operacionais presentes em todas as atividades 

realizadas pelas aeronaves. Durante o processo de realização da pesquisa, os 

mecânicos demonstraram grande interesse na participação e, dessa forma, foram 

incluídos na amostra. 

Os pilotos, copilotos, tripulantes e mecânicos compareceram individualmente 

no local destinado a realização da pesquisa, onde foi explicado o propósito do 

estudo e disponibilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para os que 

aceitassem participar (Anexo 2). Foi esclarecido aos militares que a coleta de dados 

incluiriam a aplicação de um questionário impresso respondido a próprio punho, 

além da avaliação audiológica. 

A pesquisadora compareceu à base durante todo o mês de Novembro e 

Dezembro de 2013, em dias alternados, ficando à disposição no período das 9h às 

16h, conforme solicitado pelo comando do GRPA. 

Inicialmente pensava-se em avaliar todo o quadro de policiais militares que 

compõem o GRPA na unidade de São Paulo, um total de 225 sujeitos. Entretanto, 

devido às atividades inerentes à função dos militares que envolvem situações de 

emergência e urgência, períodos de descanso remunerados, deslocamento 

inesperado para outras bases do Estado, dentre outras; a amostra acabou sendo 

constituída por 50 militares. 

 

3.3 Procedimentos 

3.3.1 Avaliação Audiológica 

Os militares foram orientados a comparecer aos exames em repouso auditivo 

de 14 horas, de acordo com o preconizado pela NR 7 do Ministério do Trabalho e 

Emprego (1998). 
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Primeiramente, foi efetuada uma inspeção do meato acústico externo, a fim 

de verificar se havia alguma impossibilidade para realização dos exames. Caso 

fosse constatado alguma obstrução, os sujeitos eram orientados a procurar o 

Hospital da Aeronáutica de São Paulo (HASP), para consulta com um médico 

otorrinolaringologista e, posteriormente, retornar para a realização do exame. 

Após a efetuação da inspeção do meato acústico externo foi realizada a 

audiometria tonal liminar tanto por via aérea nas frequências de 250 Hz, 500 Hz, 1 

kHz, 2 kHz, 3 kHz, 4 kHz, 6 kHz e 8 kHz; quanto por via óssea (de 500 Hz a 4 kHz), 

quando necessário. O método utilizado para obtenção dos limiares audiométricos foi 

a técnica descendente para a apresentação dos sinais sonoros. 

Além disso, também foi realizada a Logoaudiometria com a pesquisa do limiar 

de reconhecimento de fala (LRF), por meio da apresentação de palavras trissílabas 

foneticamente balanceadas (Anexo 4). Para esses procedimentos foram utilizados: 

Audiômetro Clínico INTERACOUSTICS-AC40 e Cabine Audiométrica SÃO LUIZ; 

ambos em cumprimento com as condições estabelecidas pela NR-7 (1998). Os 

exames foram realizados no hangar administrativo no GRPA, em sala fechada e 

afastada do campo de pouso e da área de manutenção das aeronaves. 

Os audiogramas foram classificados como Normal, Sugestivo de PAIR e 

Descendente. Tal classificação não tem finalidade diagnóstica e nem 

estabelecimento de nexo técnico, apenas foi utilizada para a análise de dados. A 

seguir, a descrição da classificação:  

♦ NORMAL - todos os limiares obtidos bilateralmente, em valores iguais ou 

inferiores a 25 dBNA. Os audiogramas Normais foram analisados segundo 

presença de entalhe, conforme proposto por Fiorini (1994). O entalhe 

audiométrico é considerado quando os limiares de 3 k e/ou 4 k e/o 6 kHz 

estiverem maiores ou iguais a 10 dBNA com relação à frequência anterior 

e/ou posterior. 

♦ PAIR - (audiogramas sugestivos de perda auditiva induzida por ruído): 

indivíduos que apresentarem configuração de perda audiométrica (limiares 

maiores que 25 dBNA) nas frequências altas (6 kHz e/ou 4 kHz e/ou 3 kHz), 

de acordo com o disposto na NR7 (1998). 

♦ DESCENDENTE  – audiogramas sugestivos de perdas auditivas com 

configuração descendente. 
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3.3.2 Aplicação de questionário 

Antes da realização dos exames, os militares participantes responderam a um 

questionário, apresentado na forma impressa, sobre o incômodo do ruído, adaptado 

para o português por Ferreira (2013), baseado no instrumento de Juang, Lee e 

Chang (2010). 

Ao considerar que o questionário foi elaborado inicialmente para aplicação em 

funcionários de hospitais, as questões foram adaptadas pela pesquisadora à 

realidade do grupo estudado. A adaptação foi por meio de um estudo piloto com 

10% da amostra e - somente após a análise - o instrumento recebeu os ajustes 

necessários e peculiares à amostra da presente pesquisa. Foram adicionadas outras 

questões, além das obtidas no instrumento de Ferreira (2013), a fim de investigar o 

uso adequado de equipamento de proteção auditiva, tipo de protetor auditivo 

utilizado e questões relativas ao ruído e seus efeitos na saúde e sintomatologia, 

antes a após a jornada de trabalho e após ingressar no GRPA. 

O instrumento estava subdividido em sete seções: fontes de ruído, percepção 

subjetivo do ruído, efeitos do ruído em emoção e na fisiologia, experiência com o 

ruído dentro e fora do ambiente de trabalho e impacto do ruído do ambiente na 

performance do trabalho. Todas as seções apresentavam alternativas dicotômicas e 

alternativas de escala Likert, a saber: “nada”, “muito pouco”, “mais ou menos”, 

“bastante” e “extremamente”. 

O instrumento foi composto por perguntas relativas a dados pessoais, queixas 

auditivas e não auditivas, incômodo e interferência do ruído na comunicação durante 

o trabalho (Anexo 5). 

 

3.4 Análise de dados 

Os dados coletados foram digitados em planilha Excel e transformados em 

banco de dados, adequado para análise estatística. Inicialmente, foi realizada a 

análise descritiva e, posteriormente, a estatística. 

Para as análises estatísticas foram definidos quatro desfechos, a saber: 

a) Desfecho 1: O ruído do ambiente te incomoda? 

b) Desfecho 2: O ruído do ambiente te deixa estressado? 

c) Desfecho 3: O ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros? 
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d) Desfecho 4: Presença de perda auditiva. 

A análise estatística foi realizada por meio do uso do software Minitab versão 

16 e o Excel 2010. A análise - para cada desfecho - foi por meio da aplicação de 

testes qui-quadrado de independência (Bussab, Morettin, 2013). O nível de 

significância adotado em cada teste foi igual a 10%, com o objetivo de selecionar 

variáveis para o modelo de regressão logística (Hosmer, Lemeshow, 2000). Todas 

as variáveis com mais de duas categorias foram dicotomizadas, conforme descrito 

na tabela 1. Para a aplicação do teste de associação, a categoria Não sabe foi 

eliminada das questões em que constava. 

 

Tabela 1 - Categorias das variáveis dicotomizadas 

Categoria existente Nova categoria 

Nunca/Raramente Não 

Às vezes/Repetidamente/Sempre Sim 

Ausente/Leve Pouco 

Moderado/intenso 
 

Muito 

Nada/Muito pouco Pouco 

Mais ou menos/Bastante/Extremamente Muito 

Ruim/Regular Alterada 

Boa/Muito boa/Excelente Normal 

Ouve como antes Normal 

Ouve menos Alterada 

 

Finalmente, também foi realizada a análise da consistência interna 

(confiabilidade) do questionário, por meio da estatística Alpha de Cronbach. Essa 

estatística foi calculada por seção e para o questionário em sua totalidade. Quanto 

mais perto do 1 estiver o Alpha, maior será a confiabilidade do questionário. 
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4. RESULTADOS 

 

Nesse capítulo foram apresentadas a análise descritiva de todos os dados do 

questionário, as análises estatísticas com três diferentes desfechos e a consistência 

interna do instrumento, por meio do alfa de Cronbach.  

 

4.1 Análise Descritiva 

Participaram do estudo um total de 50 militares, sendo 47 do sexo masculino 

e 3 do sexo feminino. Foram entrevistados e examinados 7 pilotos (14%), 9 copilotos 

(18%), 18 tripulantes (36%) e 16 mecânicos (32%). A idade variou entre 28 e 52 

anos, com média e mediana de 39 e desvio-padrão de 6,7 anos. Quanto ao tempo 

de trabalho como policial militar a variação foi de 6 a 30 anos, média de 16,7 e 

desvio-padrão de 7,1 anos. 

Quando questionados sobre o que mais o agrada em particular na aeronave, 

50 (100%) dos sujeitos não fizeram nenhuma menção a quietude/tranquilidade. Já, 

quando questionados sobre o que mais o desagrada na aeronave, 29 (58%) fizeram 

menção a quietude/tranquilidade. 

A tabela 2 indica a distribuição das variáveis relacionadas à presença e 

frequência de ruído nas aeronaves. 

 

Tabela 2 - Distribuição de frequência para as variáveis relacionadas ao ruído das 
aeronaves (n= 50) 

A aeronave é ruidosa? N % 

Nunca - - 
Raramente 1 2,0 
Às vezes 1 2,0 
Repetidamente 6 12,0 
Sempre 42 84,0 

Como você classifica a intensidade deste 
ruído: N % 

Ausente - - 
Leve - - 
Moderado 6 12,0 
Intenso 44 88,0 
Não sabe - - 

Você acha que você contribui com o ruído 
existente na aeronave? N % 

Não 32 64,0 

Sim 15 30,0 

Não Sabe 3 6,0 
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A Tabela 3 mostra os resultados relativos às principais fontes de ruído dentro 

e fora da aeronave, relatadas pelos sujeitos. 

 

Tabela 3 - Distribuição de frequência para as variáveis fontes de ruído dentro e fora 
da aeronave, na opinião dos militares (n=50) 

Quais as principais fontes de ruído de 
dentro da aeronave? n (sim)  % (sim) n (não) % (não) 

Rádio controle de tráfego aéreo: 41 82,0 9 18,0 

Rádio controle de chamadas de ocorrências: 38 76,0 12 24,0 
As pessoas conversando: 25 50,0 25 50,0 
Porta aberta para recebimento de instruções: 25 50,0 25 50,0 
Ar condicionado: 2 4,0 48 96,0 
Nada: - - 50 100,0 
Quais as principais fontes de ruído de fora 
da aeronave: n (sim) % (sim) n (não) % (não) 

Motor: 50 100,0 - - 
Rotores (superior e cauda): 50 100,0 - - 
Trânsito: 13 26,0 37 74,0 
Outras aeronaves: 26 52,0 24 48,0 
Vento: 20 40,0 30 60,0 
Som alto: 22 44,0 28 56,0 
Nada: 1 2,0 49 98,0 

 

As principais fontes de ruído dentro da aeronave foram: rádio controle de 

tráfego aéreo (82%) e rádio controle de chamadas de ocorrência (76%). Para os 

militares pesquisados, as pessoas conversando e a porta aberta para instruções 

também são fontes de ruído importantes (50% em ambas). Para as fontes de ruído 

de fora da aeronave as principais foram: motor (100%), rotores (100%) e outras 

aeronaves (52%). 

Todos os resultados a seguir indicam as distribuições de frequências, em 

porcentagens, para as alternativas: ”nada”; “muito pouco”; “mais ou menos”; 

”bastante”; “extremamente”. As Tabelas 4, 5 e 6 mostram os resultados relativos à 

percepção subjetiva do ruído do ambiente e de seus efeitos psicofisiológicos. 

 

Tabela 4 - Distribuição dos resultados (em %) para as variáveis relativas à 
percepção subjetiva do ruído do ambiente pelos militares (n=50) 

Seção 2 – Percepção subjetiva do 
ruído do ambiente Nada (%) Muito 

pouco (%) 
Mais ou 

Menos (%) 
Bastante 

(%) 
Extremamente 

(%) 

O ruído do ambiente te deixa 
estressado? 

22,00 32,00 22,00 24,00 - 

O ruído do ambiente te causa falta de 
atenção? 30,00 38,00 26,00 6,00 - 

O ruído do ambiente te incomoda? 12,00 28,00 32,00 24,00 4,00 
O ruído do ambiente te causa tontura? 92,00 6,00 2,00 - - 
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Tabela 5 - Distribuição dos resultados (em %) para as variáveis relativas aos efeitos 
psicológicos do ruído do ambiente, pelos militares (n=50) 

Seção 3 – Efeitos do ruído na 
emoção  

Nada 
(%) 

Muito 
pouco (%) 

Mais ou 
Menos (%) 

Bastante 
(%) 

Extremamente 
(%) 

O ruído do ambiente dificulta a 
comunicação com os outros? 10,0 18,0 32,0 36,0 4,0 

O ruído do ambiente provoca 
formigamento na cabeça? 92,0 4,0 2,0 2,0 - 

O ruído do ambiente te causa mau 
humor? 52,0 28,0 14,0 6,0 - 

O ruído do ambiente te irrita? 28,0 46,0 14,0 12,0 - 
O ruído do ambiente aumenta sua 
pressão? 92,0 4,0 4,0 - - 

 

Na Tabela 5 verifica-se que 36% e 4% dos militares dizem que o ruído 

dificulta “bastante” e “extremamente”, respectivamente, a comunicação com os 

outros. 

 

Tabela 6 - Distribuição dos resultados (em %) para as variáveis relativas aos efeitos 
fisiológicos do ruído do ambiente, pelos militares (n=50) 

Seção 4 – Efeitos do ruído na fisiologia Nada 
(%) 

Muito 
pouco (%) 

Mais ou 
Menos (%) 

Bastante 
(%) 

Extremamente 
 

O ruído do ambiente acelera seu coração? 94,0 6,0 - - - 
O ruído do ambiente te causa zumbido? 66,0 10,0 20,0 4,0 - 
O ruído do ambiente te causa dor de 
cabeça? 68,0 18,0 14,0 - - 

O ruído do ambiente te deixa mais 
cansado? 48,0 24,0 20,0 8,0 - 

O ruído do ambiente te causa falta de 
apetite? 92,0 8,0 - - - 

 

Na Tabela 6, nota-se que a maioria dos militares não refere efeitos fisiológicos 

relacionados ao ruído. Porém, destaca-se que, quanto ao cansaço provocado pelo 

ruído, 24% disseram “muito pouco” e 20% “mais ou menos”. 

As Tabelas 7 e 8 indicam a distribuição dos resultados relacionados ao 

incômodo provocado pelo ruído proveniente de diferentes fontes dentro e fora da 

aeronave. 
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Tabela 7 - Distribuição dos resultados (em %) da variável relativa ao incômodo 
provocado pelo ruído de dentro da aeronave, segundo os militares (n=50) 

Experiência do ruído de diferentes 
fontes nas aeronaves 

Nada 
(%) 

Muito 
pouco (%) 

Mais ou 
Menos (%) 

Bastante 
(%) 

Extremamente 
(%) 

O ruído da abertura e fechamento da 
porta da aeronave te incomoda? 86,0 10,0 2,0 2,0 - 

O ruído da abertura e fechamento da 
porta da aeronave durante o voo te 
incomoda? 

82,0 14,0 2,0 2,0 - 

O ruído da conversa dos tripulantes 
dentro da aeronave te incomoda? 44,0 48,0 2,0 6,0 - 

O som do rádio do trafego aéreo te 
incomoda? 

36,0 34,0 16,0 14,0 - 

O som do rádio comando te incomoda? 34,0 38,0 22,0 6,0 - 
O ruído do vento dentro da aeronave te 
incomoda? 42,0 28,0 22,0 8,0 - 

O ruído da conversa de visitantes/ 
autoridade te incomoda? 58,0 28,0 12,0 2,0 - 

 

 

Tabela 8 - Distribuição dos resultados (em %) da variável relativa ao incômodo 
provocado pelo ruído de fora da aeronave, segundo os militares (n=50) 

Experiência com o ruído de diferentes 
fontes de fora das aeronaves 

Nada 
(%) 

Muito 
pouco (%) 

Mais ou 
Menos (%) 

Bastante 
(%) 

Extremamente 
(%) 

O ruído da sirene de aviso de ocorrência 
te incomoda? 58,0 30,0 6,0 6,0 - 

O ruído das aeronaves pousando e 
decolando te incomoda? 24,0 26,0 26,0 20,0 4,0 

O ruído da troca de turnos dos 
profissionais te incomoda? 72,0 20,0 6,0 2,0 - 

O ruído dos profissionais falando alto ou 
gritando te incomoda? 22,0 34,0 32,0 12,0 - 

O ruído da abertura ou fechamento de 
portas das salas te incomoda? 66,0 26,0 6,0 2,0 - 

O ruído dos passos (caminhar) te 
incomoda? 96,0 4,0 - 0,0 - 

O ruído de celulares de incomoda? 68,0 24,0 8,0 0,0 - 

O ruído da conversa de visitantes te 
incomoda? 72,0 24,0 4,0 0,0 - 

O ruído do telefone tocando te incomoda? 42,0 36,0 10,0 10,0 2,0 

O ruído da conversa entre os profissionais 
te incomoda? 70,0 24,0 6,0 - - 

 

As Tabelas 9 e 10 indicam, respectivamente, resultados referentes ao impacto 

do ruído no desempenho do trabalho e os tipos de alterações à saúde que o ruído 

pode provocar, segundo a opinião dos sujeitos da amostra. 
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Tabela 9 - Distribuições dos resultados (em %) para as variáveis relativas ao 
impacto do ruído na performance do trabalho (n=50) 

Seção 7 – Impacto do ruído do 
ambiente na performance do trabalho 

Nada 
(%) 

Muito 
pouco (%) 

Mais ou 
Menos (%) 

Bastante 
(%) 

Extremamente 
(%) 

O ruído atrapalha sua eficiência no 
trabalho? 24,0 54,0 14,0 8,0 - 

O ruído atrapalha seu raciocínio? 24,0 40,0 22,0 10,0 4,0 
O ruído te atrapalha na execução de 
tarefas? 40,0 28,0 22,0 8,0 2,0 

O ruído te atrapalha de entender o que 
os outros estão falando? 

12,0 28,0 44,0 14,0 2,0 

O ruído te deixa desatento? 28,0 54,0 14,0 2,0 2,0 

 

 

Tabela 10 - Distribuição dos resultados referentes às alterações que o ruído pode 
provocar na saúde, segundo a opinião dos profissionais do GRPA (n=49) 

Você acha que o ruído no GRPA pode 
prejudicar os profissionais? n (sim) % (sim) n (não) %(não) 

Alteração auditiva: 47 95,9 2 4,1 
Alteração do Sono: 32 65,3 17 34,7 
Alterações comportamentais: 28 57,1 21 42,9 
Estresse: 41 83,7 8 16,3 
Irritabilidade: 38 77,6 11 22,4 

Você acha que o ruído na aeronave pode 
prejudicar os profissionais? n (sim) % (sim) n (não) %(não) 

Estresse: 42 89,4 5 10,6 
Irritabilidade: 39 83,0 8 17,0 
Alteração auditiva: 47 100,0 - - 
Dor de cabeça: 38 80,9 9 19,1 
Cansaço: 37 78,7 10 21,3 
Alteração da atenção: 36 76,6 11 23,4 
Zumbido: 35 74,5 11 23,4 

 

As Tabelas 11 e 12 demonstram possíveis prejuízos do ruído em visitantes, 

consultores e autoridades; além da necessidade de determinados ruído no interior 

das aeronaves. 

Quanto à pergunta “Você acha que o ruído da aeronave pode prejudicar 

visitantes, consultores, autoridades, entre outros?”, 30 (60%) responderam que sim 

e 20 (40%) não. A Tabela 11 indica a distribuição dos tipos de alterações citadas. 
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Tabela 11 - Distribuições dos resultados (em %) para as variáveis relativas a 
possíveis prejuízos do ruído em visitantes, consultores e autoridades (n=30) 

Você acha que o ruído da aeronave pode 
prejudicar visitantes, consultores, 
autoridades, entre outros? 

n (sim) % (sim) n (não) %(não) 

    

Estresse: 21 70,0 9 30,0 
Irritabilidade: 19 63,3 11 36,7 
Alteração auditiva: 20 66,7 10 33,3 
Dor de cabeça: 23 76,7 7 23,3 
Cansaço: 13 43,3 17 56,7 
Alteração da atenção: 21 70,0 9 30,0 

 

 

Tabela 12 - Distribuições dos resultados (em %) para as variáveis relativas ao ruído 
considerado necessário no ambiente de trabalho (n=47) 

Existe algum ruído que você considere 
necessário? 

n (sim) % (sim) n (não) %(não) 

    

Sirene de aviso de ocorrência: 44 93,6 3 6,4 
Ruído dos rotores: 44 93,6 3 6,4 
Telefone: 33 70,2 14 29,8 
Ruído do tráfego terrestre: 29 61,7 18 38,3 
Conversa profissional: 35 74,5 12 25,5 
Manutenção de motores de aeronaves: 41 87,2 6 12,8 
Gerador e motores: 36 76,6 11 23,4 

 

Quando questionados com relação ao que pode ser feito para melhorar o 

ruído no seu local de trabalho, as ações mais indicadas pelos militares foram: 

tratamento acústico das salas do GRPA (98%), melhora da infraestrutura (94%) e, 

ações educativas (90%), conforme mostra a Tabela 13. 

 

Tabela 13 - Distribuições dos resultados (em %) para as variáveis relativas ao que 
pode ser feito para melhorar o ruído no seu ambiente de trabalho (n=50) 

Em sua opinião, o que pode ser feito para 
melhorar o barulho no seu local de 
trabalho: 

n (sim) % (sim) n (não) %(não) 

Ações educativas: 45 90,0 5 10,0 
Troca ou manutenção das aeronaves: 26 52,0 24 48,0 
Tratamento acústico nas salas do GRPA: 49 98,0 1 2,0 
Melhorar a infraestrutura: 47 94,0 3 6,0 
Diminuir as visitas: 5 10,0 45 90,0 
Nada: - - 50 100,0 
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Quanto às perguntas relacionadas à audição, 49 (98%) relataram entender o 

que as pessoas falam e 39 (78%) também entendem o que as pessoas falam, 

mesmo em ambientes ruidosos. A Tabela 14 indica a distribuição dos resultados 

referentes aos demais problemas auditivos. 

 

Tabela 14 - Distribuições dos resultados (em %) para as variáveis relativas a 
problemas auditivos (n=50) 

Tem ou teve algum problema nos ouvidos? 
n (sim) % (sim) n (não) %(não) 

n= 10 20,0% n= 40 80,0% 

Esquerdo 2 20,0 - - 
Direito 6 60,0 - - 
Ambos 2 20,0 - - 

Você tem zumbido?     
n= 16 32,0% n= 34 68,0% 

Às vezes 12 75,0 - - 
Sempre 4 25,0 - - 
Agudo 12 75,0 - - 
Grave 4 25,0 - - 

Você tem sensação de ouvido tampado?     
n= 13 26,0% n= 37 74,0% 

Às vezes 13 100,0 - - 
Sempre 0 0,0 - - 

Você tem dor de ouvido?     
n=48 96,0% n=2 4,0% 

Direita 0 0,0 - - 
Esquerda 0 0,0 - - 
Ambas 2 100,0 - - 

Som forte incomoda?     
n=16 32,0% n=34 68,0% 

Já sofreu algum trauma auditivo?     
n=11 22,0% n=39 78,0% 

Tiro 8 72,7 - - 
Descompressão 2 18,2 - - 
Fogos 1 9,1 - - 

Você tem tontura?     
n=3 6,0% n=47 94,0% 

Você tem dor de cabeça?     
n=13 26,0% n=37 74,0% 

 

A Tabela 15 indica resultados quanto ao tempo de uso do equipamento de 

proteção auditiva (EPA) e a Tabela 16 mostra o tipo de proteção auditiva. 
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Tabela 15 - Distribuição do tempo de uso de EPA (n=50) 

Você usa protetor auditivo em seu 
trabalho? n (sim) % (sim) n (não) %(não) 

49 98,00 1 2,00 

Tempo todo 12 24,5 - - 
Instrução de tiro 12 24,5 - - 
Outras atividades 8 16,3 - - 
Durante o Voo 17 34,7 - - 

 

 

Tabela 16 - Distribuição do tipo de EPA utilizado (n=50) 

Qual tipo de protetor auditivo você usa? N % 
Plug 35 70,0 
Concha 3 6,0 
Espuma Moldável 3 6,0 
Protetor Personalizado 8 16,0 
Não usa 1 2,0 

 

A Tabela 17 apresenta resultados quanto aos sintomas apresentados pelos 

militares pesquisados, após começarem suas atividades no GRPA. 

 

Tabela 17 - Distribuição dos resultados para a variável “Depois que você começou a 
trabalhar no GRPA passou a ter”? (n=50) 

Depois que começou a trabalhar no GRPA 
você passou a ter? N % 

Zumbido 6 12,0 
Tontura 1 2,0 
Sensação de ouvido tampado  3 6,0 
Dor de cabeça 7 14,0 
Estresse  11 22,0 
Alteração da pressão arterial 2 4,0 
Dor de estômago  1 2,0 
Insônia 5 10,0 
Ansiedade 8 16,0 
Cansaço 17 34,0 
Falta de atenção e concentração 10 20,0 

 

Em relação aos sintomas apresentados pelos militares após a jornada de 

trabalho, 66% mencionaram cansaço, 34% falta de atenção e concentração e 20% 

dor de cabeça, como se pode observar na Tabela 18. 
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Tabela 18 - Distribuição dos resultados para a variável “Após sua jornada de 
trabalho você apresenta”? (n=50) 

Após sua jornada de trabalho você 
apresenta? N % 

Zumbido 7 14,0 
Tontura 1 2,0 
Sensação de ouvido tampado  1 2,0 
Dor de cabeça 5 10,0 
Estresse  10 20,0 
Alteração da pressão arterial - - 
Dor de estômago 1 2,0 
Insônia 3 6,0 
Ansiedade 8 16,0 
Cansaço 33 66,0 
Falta de atenção e concentração 17 34,0 

 

Em relação a autorreferência para perda auditiva, foram encontrados os 

seguintes resultados: 44% relataram ter “boa audição” e 36% “muito boa”. Nenhum 

dos pesquisados referiu ter “audição ruim”. Do total, 60% referiram “ouvir da mesma 

forma que ouviam antes” e 20% que “os dois ouvidos ouviam menos do que ouviam 

antes”. Agora, para a questão relacionada à percepção de perda auditiva, 64% 

disseram “não” (Tabela 19). 

 
Tabela 19 - Autorreferência de Perda Auditiva (n=50) 

Em geral você diria que sua audição é... n % 

Ruim - - 
Regular 6 12,0 
Boa 22 44,0 
Muito boa 18 36,0 
Excelente 4 8,0 

Atualmente você acha que... n % 

Ouve da mesma forma que ouvia antes 30 60,0 
Apenas o ouvido direito ouve menos do que 
antes 2 4,0 

Apenas o ouvido esquerdo ouve menos do que 
antes 3 6,0 

Os dois ouvidos ouvem menos do que ouviam 
antes 10 20,0 

Não sabe 5 10,0 

Você sente que tem perda auditiva... n % 

Não  32 64,0 
Sim 11 22,0 
Não sabe 7 14,0 
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Na Tabela 20 é possível verificar que a ocorrência de alteração audiométrica 

na amostra foi de 28% (n= 14) para a orelha direita e 38% para a esquerda (n= 19) 

 

Tabela 20 - Distribuição dos resultados das Avaliações Audiológicas (n=50) 

Resultados das Avaliações Audiológicas - OD N % 

Normal sem Entalhe 35 70,0 
Normal com Entalhe 1 2,0 
Sugestivo de PAIR 8 16,0 
Descendente 5 10,0 
Outros 1 2,0 

Resultados das Avaliações Audiológicas - OE N % 

Normal sem Entalhe 30 60,0 
Normal com Entalhe 1 2,0 
Sugestivo de PAIR 12 24,0 
Descendente 6 12,0 
Outros 1 2,0 

 

As Figuras 2 e 3 indicam a distribuição box-plot das média erro-padrão e 

desvio-padrão dos limiares audiométricos das orelhas direita e esquerda. 

 

 

Figura 2 - Distribuição das médias, desvios-padrão e erros padrão dos limiares 
audiométricos da orelha direita (n= 50) 
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Figura 3 - Distribuição das médias, desvios-padrão e erros padrão dos limiares 
audiométricos da orelha esquerda (n= 50) 
 

 

4.2 Resultados Estatísticos 

Conforme explicado no Método, a análise dos dados foi realizada por meio da 

aplicação de testes qui-quadrado de independência (Bussab, Morettin, 2013). Todas 

as variáveis com mais de duas categorias foram dicotomizadas. Para a aplicação do 

teste de associação, a categoria “Não sabe” foi eliminada das questões em que 

constava. O nível de significância adotado em cada teste foi igual a 10%, pois a 

intenção foi selecionar variáveis para os modelos de regressão. Entretanto, ressalta-

se a significância de 5% nas Tabelas 21 a 29 por meio do  símbolo “ * ”. 

 

4.2.1 Desfecho 1: O ruído do ambiente te incomoda? 

Na tabela 21, nota-se que há evidência de associação entre as variáveis O 

ruído do ambiente te incomoda? e as variáveis:  

• A porta aberta para o recebimento de instruções é uma fonte de ruído 

principal dentro da aeronave (p = 0,083), ou seja, a proporção de indivíduos 

que acham que o ruído do ambiente incomoda é maior entre aqueles que 

consideram que a porta aberta para o recebimento de instruções é uma fonte 

de ruído principal dentro da aeronave (72,0%) do que entre aqueles que não 

consideram a porta aberta uma fonte principal de ruído (48,0%). 

±Std. Dev.

±Std. Err.

Mean

d
B

N
A

-4

2

8

14

20

26

32

250 Hz
500 Hz

1 kHz
2 kHz

3 kHz
4 kHz

6 kHz
8 kHz



 42 

• Outras aeronaves (p = 0,049), ou seja, a proporção de indivíduos que acham 

que o ruído do ambiente incomoda é maior entre aqueles que consideram que 

outras aeronaves são uma fonte de ruído principal fora da aeronave (73,1%) 

do que entre aqueles que não consideram que outras aeronaves são uma 

fonte de ruído principal fora da aeronave (45,8%). 

• O ruído do ambiente te deixa estressado? (p < 0,001), ou seja, a proporção 

de indivíduos que acham que o ruído do ambiente incomoda é maior entre 

aqueles que se consideram estressados (87,0%) do que entre aqueles que 

não se consideram estressados (37,0%). 

• O ruído do ambiente te causa falta de atenção? (p < 0,001), ou seja, a 

proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente incomoda é 

maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente causa falta de 

atenção (100,0%) do que entre aqueles que consideram que o ruído do 

ambiente não causa falta de atenção (41,2%). 

• O ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros? (p < 0,001), ou 

seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente 

incomoda é maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente 

dificulta a comunicação com os outros (77,8%) do que entre aqueles que 

consideram que o ruído do ambiente não dificulta a comunicação (14,3%).   

• O ruído do ambiente te causa mau humor? (p = 0,004), ou seja, a proporção 

de indivíduos que acham que o ruído do ambiente incomoda é maior entre 

aqueles que consideram que o ruído do ambiente causa mau humor (100,0%) 

do que entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente não causa 

mau humor (50,0%). 

• O ruído do ambiente te irrita? (p = 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos 

que acham que o ruído do ambiente incomoda é maior entre aqueles que 

consideram que o ruído do ambiente irrita (100,0%) do que entre aqueles que 

consideram que o ruído do ambiente não irrita (46,0%). 

• O ruído do ambiente te causa zumbido? (p = 0,010), ou seja, a proporção de 

indivíduos que acham que o ruído do ambiente incomoda é maior entre 

aqueles que consideram que o ruído do ambiente causa zumbido (91,7%) do 

que entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente não causa 

zumbido (50,0%). 
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• O ruído do ambiente te deixa mais cansado? (p = 0,021), ou seja, a proporção 

de indivíduos que acham que o ruído do ambiente incomoda é maior entre 

aqueles que consideram que o ruído do ambiente causa cansaço (85,7%) do 

que entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente não causa 

cansaço (50,0%). 

• O ruído da conversa dos tripulantes dentro da aeronave te incomoda? (p = 

0,089), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do 

ambiente incomoda é maior entre aqueles que consideram que o ruído da 

conversa dos tripulantes dentro da aeronave incomoda (100,0%) do que entre 

aqueles que consideram que o ruído da conversa dos tripulantes dentro da 

aeronave não incomoda (56,5%). 

• O ruído da conversa de visitantes/autoridade te incomoda? (p = 0,020), ou 

seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente 

incomoda é maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente 

irrita (100,0%) do que entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente 

não irrita (53,5%). 

• O ruído das aeronaves pousando e decolando te incomoda? (p = 0,021), ou 

seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente 

incomoda é maior entre aqueles que consideram que o ruído das aeronaves 

pousando e decolando incomoda (76,0%) do que entre aqueles que 

consideram que o ruído das aeronaves pousando e decolando não incomoda 

(44,0%). 

• O ruído do telefone tocando te incomoda? (p = 0,018), ou seja, a proporção 

de indivíduos que acham que o ruído do ambiente incomoda é maior entre 

aqueles que consideram que o ruído do telefone tocando incomoda (90,9%) 

do que entre aqueles que consideram que o ruído do telefone não incomoda 

não incomoda (51,3%). 

• O ruído atrapalha sua eficiência no trabalho? (p = 0,002), ou seja, a 

proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente incomoda é 

maior entre aqueles que consideram que o ruído atrapalha sua eficiência no 

trabalho (100,0%) do que entre aqueles que consideram que o ruído não 

atrapalha sua eficiência (48,7%). 
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Tabela 21 - Distribuição de frequências conjunta entre a variável O ruído do 
ambiente te incomoda? e algumas variáveis de interesse para as quais o valor P do 
teste de associação 1 foi inferior a 10% 

O ruído do ambiente te incomoda? Pouco Muito Total valor p  
(χ2) n % N % n % 

Porta aberta para recebimento de instruções 
 Não 13 52,0 12 48,0 25 100,0 0,083 
 Sim 7 28,0 18 72,0 25 100,0  
Outras aeronaves 
 Não 13 54,2 11 45,8 24 100,0 0,049* 
 Sim 7 26,9 19 73,1 26 100,0  
O ruído do ambiente te deixa estressado? 
 Pouco 17 63,0 10 37,0 27 100,0 <0,001* 
 Muito 3 13,0 20 87,0 23 100,0  
O ruído do ambiente te causa falta de atenção? 
 Pouco 20 58,2 14 41,2 34 100,0 <0,001* 
 Muito - - 16 100,0 16 100,0  
O ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros? 
 Pouco 12 85,7 2 14,3 14 100,0 <0,001* 
 Muito 8 22,2 28 77,8 36 100,0  
O ruído do ambiente te causa mau humor? 
 Pouco 20 50,0 20 50,0 40 100,0 0,004* 
 Muito - - 10 100,0 10 100,0  
O ruído do ambiente te irrita? 
 Pouco 20 54,0 17 46,0 37 100,0 0,001* 
 Muito - - 13 100,0 13 100,0  
O ruído do ambiente te causa zumbido? 
 Pouco 19 50,0 19 50,0 38 100,0 0,010* 
 Muito 1 8,3 11 91,7 12 100,0  
O ruído do ambiente te deixa mais cansado? 
 Não 18 50,0 18 50,0 36 100,0 0,021* 
 Sim 2 14,3 12 85,7 14 100,0  
O ruído da conversa dos tripulantes dentro da aeronave te incomoda? 
 Pouco 20 43,5 26 56,5 46 100,0 0,089 
 Muito - - 4 100,0 4 100,0  
O ruído da conversa de visitantes/autoridade te incomoda? 
 Pouco 20 46,5 23 53,5 43 100,0 0,020* 
 Muito - - 7 100,0 7 100,0  
O ruído das aeronaves pousando e decolando te incomoda? 
 Pouco 14 56,0 11 44,0 25 100,0 0,021* 
 Muito 6 24,0 19 76,0 25 100,0  
O ruído do telefone tocando te incomoda? 
 Pouco 19 48,7 20 51,3 39 100,0 0,018* 
 Muito 1 9,1 10 90,9 11 100,0  
O ruído atrapalha sua eficiência no trabalho? 
 Pouco 20 51,3 19 48,7 39 100,0 0,002* 
 Muito - - 11 100,0 11 100,0  

1 Para a aplicação do teste de associação, a categoria Não sabe foi eliminada das questões em que constava. 
Além disso, todas as variáveis foram dicotomizadas.* = p < 0,05 

 

Com o objetivo de selecionar as variáveis que mais se associam à variável O 

ruído do ambiente te incomoda? foi ajustado um modelo de regressão logística 

(Hosmer, Lemeshow, 2000). Desta forma, a variável O ruído do ambiente te 

incomoda? Foi utilizada como variável resposta e as 14 variáveis relacionadas a ela 

(Tabela 21) como variáveis explicativas. O método de seleção de variáveis utilizado 

foi o método backward (Paula, 2013). Pelos resultados da Tabela 21, nota-se que a 
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variável O ruído do ambiente te deixa estressado? é a mais associada com a 

variável O ruído do ambiente te incomoda?. A Tabela 22 apresenta também a razão 

de chances e seu respectivo intervalo de confiança (IC), calculado com um 

coeficiente de confiança de 95%. A interpretação da razão de chances é a seguinte: 

quando o indivíduo se diz estressado, a chance dele estar incomodado com o ruído 

do ambiente é 11 vezes a chance dele não estar. 

 

Tabela 22 - Estimativas, valores p, razão de chances e intervalo de 95% de 
confiança para a razão de chances relativos aos parâmetros da regressão logística 

Parâmetro Estimativa Erro 
Padrão 

Valor 
P 

Razão de 
chances 

IC(95%) para a 
Razão de chances 

     Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Interceptor -0,531 0,399 0,183    

Estresse 2,428 0,736 0,001 11,33 2,68 47,99 

 

A estatística C do teste de Hosmer e Lemeshow (2000), para verificar a 

qualidade do ajuste do modelo de regressão logística não pode ser calculada. 

Assim, para verificar a qualidade do ajuste do modelo de regressão logística foi 

construído o gráfico de probabilidade normal mostrado abaixo. Como todos os 

pontos estão dentro das bandas de confiança pode-se considerar o modelo bem 

ajustado. 

 

Gráfico 1 - Probabilidade normal 
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4.2.2 Desfecho 2: O ruído do ambiente te deixa estressado? 

Segundo a Tabela 23 nota-se que há evidências de associação entre as 

variáveis O ruído do ambiente te deixa estressado? e as variáveis: 

• As pessoas conversando é uma fonte de ruído principal dentro da aeronave 

(p =  0,047), ou seja, a proporção de indivíduos que se sentem estressados é 

maior entre aqueles que consideram que as pessoas conversando dentro da 

aeronave é uma fonte importante de ruído (60,0%) do que entre aqueles que 

não consideram a conversa uma fonte principal de ruído (32,0%). 

• A porta aberta para o recebimento de instruções é uma fonte de ruído 

principal dentro da aeronave (p = 0,011), ou seja, a proporção de indivíduos 

que se sentem estressados é maior entre aqueles que consideram que a 

porta aberta para o recebimento de instruções é uma fonte de ruído principal 

dentro da aeronave (64,0%) do que entre aqueles que não consideram a 

porta aberta uma fonte principal de ruído (28,0%). 

• O trânsito é uma fonte de ruído principal fora da aeronave (p = 0,051), ou 

seja, a proporção de indivíduos que se sentem estressados é maior entre 

aqueles que consideram que o trânsito é uma fonte de ruído principal fora da 

aeronave (69,2%) do que entre aqueles que não consideram o trânsito uma 

fonte principal de ruído (37,8%). 

• O ruído do ambiente te causa falta de atenção? (p < 0,001), ou seja, a 

proporção de indivíduos que se sentem estressados é maior entre aqueles 

que consideram que o ruído do ambiente causa falta de atenção (87,5%) do 

que entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente não causa falta 

de atenção (26,5%). 

• O ruído do ambiente te incomoda? (p < 0,001), ou seja, a proporção de 

indivíduos que se sentem estressados é maior entre aqueles que consideram 

que o ruído do ambiente incomoda (66,7%) do que entre aqueles que 

consideram que o ruído do ambiente não incomoda (15,0%). 

• O ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros? (p = 0,030), ou 

seja, a proporção de indivíduos que se sentem estressados é maior entre 

aqueles que consideram que o ruído do ambiente dificulta a comunicação 

com os outros (55,6%) do que entre aqueles que consideram que o ruído do 

ambiente não dificulta a comunicação (21,4%). 
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• O ruído do ambiente te causa mau humor? (p = 0,016), ou seja, a proporção 

de indivíduos que se sentem estressados é maior entre aqueles que 

consideram que o ruído do ambiente causa mau humor (80,0%) do que entre 

aqueles que consideram que o ruído do ambiente não causa mau humor 

(37,5%). 

• O ruído do ambiente te irrita? (p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos 

que se sentem estressados é maior entre aqueles que consideram que o 

ruído do ambiente irrita (92,3%) do que entre aqueles que consideram que o 

ruído do ambiente não irrita (29,7%). 

• O ruído do ambiente te causa zumbido? (p = 0,003), ou seja, a proporção de 

indivíduos que se sentem estressados é maior entre aqueles que consideram 

que o ruído do ambiente causa zumbido (83,3%) do que entre aqueles que 

consideram que o ruído do ambiente não causa zumbido (34,2%). 

• O ruído do ambiente te causa dor de cabeça? (p = 0,023), ou seja, a 

proporção de indivíduos que se sentem estressados é maior entre aqueles 

que consideram que o ruído do ambiente causa dor de cabeça (85,7%) do 

que entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente não causa dor de 

cabeça (39,5%). 

• O ruído do ambiente te deixa mais cansado? (p = 0,004), ou seja, a proporção 

de indivíduos que se sentem estressados é maior entre aqueles que 

consideram que o ruído do ambiente causa cansaço (78,6%) do que entre 

aqueles que consideram que o ruído do ambiente não causa cansaço 

(33,3%). 

• O ruído da conversa dos tripulantes dentro da aeronave te incomoda? (p = 

0,024), ou seja, a proporção de indivíduos que se sentem estressados é 

maior entre aqueles que consideram que o ruído da conversa dos tripulantes 

dentro da aeronave incomoda (100,0%) do que entre aqueles que consideram 

que o ruído da conversa dos tripulantes dentro da aeronave não incomoda 

(41,3%). 

• O ruído do vento dentro da aeronave te incomoda? (p = 0,055), ou seja, a 

proporção de indivíduos que se sentem estressados é maior entre aqueles 

que consideram que o ruído do vento dentro da aeronave incomoda (66,7%) 
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do que entre aqueles que consideram que o ruído do vento dentro da 

aeronave não incomoda (37,1%). 

• O ruído da conversa de visitantes/autoridade te incomoda? (p = 0,023), ou 

seja, a proporção de indivíduos que se sentem estressados é maior entre 

aqueles que consideram que o ruído da conversa de visitantes/autoridade 

incomoda (85,7%) do que entre aqueles que consideram que o ruído da 

conversa não incomoda (39,5%). 

• O ruído das aeronaves pousando e decolando te incomoda? (p = 0,011), ou 

seja, a proporção de indivíduos que se sentem estressados é maior entre 

aqueles que consideram que o ruído das aeronaves pousando e decolando 

incomoda (64,0%) do que entre aqueles que consideram que o ruído das 

aeronaves pousando e decolando não incomoda (28,0%). 

• O ruído do telefone tocando te incomoda? (p = 0,007), ou seja, a proporção 

de indivíduos que se sentem estressados é maior entre aqueles que 

consideram que o ruído do telefone tocando incomoda (81,8%) do que entre 

aqueles que consideram que o ruído do telefone não incomoda não incomoda 

(35,9%). 

• O ruído da conversa entre os profissionais te incomoda? (p = 0,053), ou seja, 

a proporção de indivíduos que se sentem estressados é maior entre aqueles 

que consideram que o ruído da conversa entre os profissionais incomoda 

(100,0%) do que entre aqueles que consideram que o ruído da conversa entre 

os profissionais não incomoda (42,5%). 

• O ruído atrapalha sua eficiência no trabalho? (p = 0,001), ou seja, a 

proporção de indivíduos que se sentem estressados é maior entre aqueles 

que consideram que o ruído atrapalha sua eficiência no trabalho (90,9%) do 

que entre aqueles que consideram que o ruído não atrapalha sua eficiência 

(33,3%). 

• O ruído atrapalha seu raciocínio? (p = 0,028), ou seja, a proporção de 

indivíduos que se sentem estressados é maior entre aqueles que consideram 

que o ruído atrapalha seu raciocínio (66,7%) do que entre aqueles que 

consideram que o ruído não atrapalha seu raciocínio (34,4%). 

• O ruído te deixa desatento? (p = 0,035), ou seja, a proporção de indivíduos 

que se sentem estressados é maior entre aqueles que consideram que o 
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ruído o deixa desatento (77,8%) do que entre aqueles que consideram que o 

ruído não o deixa desatento (39,0%). 

• Você acha que o ruído na aeronave pode prejudicar os profissionais? (p = 

0,099), ou seja, a proporção de indivíduos que se sentem estressados é 

maior entre aqueles que consideram que o ruído pode prejudicar os 

profissionais (48,9%) do que entre aqueles que consideram que o ruído do 

ambiente não pode prejudicar os profissionais  (0,0%). 

• Melhorar a infraestrutura (p = 0,099), ou seja, a proporção de indivíduos que 

se sentem estressados é maior entre aqueles que consideram que melhorar a 

infraestrutura pode melhorar o barulho no local de trabalho (48,9%) do que 

entre aqueles que consideram que melhorar a infraestrutura não pode 

melhorar o barulho no local de trabalho (0,0%). 

 

Tabela 23 - Distribuição de frequências conjunta entre a variável O ruído do 
ambiente te deixa estressado? e algumas variáveis de interesse para as quais o 
valor p do teste de associação 1 foi inferior a 10% 

O ruído do ambiente te deixa estressado? Não Sim Total valor p  
(χ2) n % N % n % 

As pessoas conversando 
 Não 17 68,0 8 32,0 25 100,0 0,047* 
 Sim 10 40,0 15 60,0 25 100,0  
Porta aberta para recebimento de instruções 
 Não 18 72,0 7 28,0 25 100,0 0,011* 
 Sim 9 36,0 16 64,0 25 100,0  
Trânsito 
 Não 23 62,2 14 37,8 37 100,0 0,051 
 Sim 4 30,8 9 69,2 13 100,0  
O ruído do ambiente te causa falta de atenção? 
 Pouco 25 73,5 9 26,5 34 100,0 <0,001* 
 Muito 2 12,5 14 87,5 16 100,0  
O ruído do ambiente te 
incomoda? 

 

 Pouco 17 85,0 3 15,0 20   100,0 <0,001* 
 Muito 10 33,3 20 66,7 30 100,0  
O ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros? 
 Pouco 11 78,6 3 21,4 14 100,0 0,030* 
 Muito 16 44,4 20 55,6 36 100,0  
O ruído do ambiente te causa mau humor? 
 Pouco 25 62,5 15 37,5 40 100,0 0,016* 
 Muito 2 20,0 8 80,0 10 100,0  
O ruído do ambiente te irrita? 
 Pouco 26 70,3 11 29,7 37 100,0 <0,001* 
 Muito 1 7,7 12 92,3 13 100,0  
O ruído do ambiente te causa zumbido? 
 Pouco 25 65,8 13 34,2 38 100,0 0,003* 
 Muito 2 16,7 10 83,3 12 100,0  
O ruído do ambiente te causa dor de cabeça? 
 Pouco 26 60,5 17 39,5 43 100,0 0,023* 
 Muito 1 14,3 6 85,7 7 100,0  

Continua na próxima página 
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Continuação 
O ruído do ambiente te deixa mais cansado? 
 Não 24 66,7 12 33,3 36 100,0 0,004* 
 Sim 3 21,4 11 78,6 14 100,0  
O ruído da conversa dos tripulantes dentro da aeronave te incomoda? 
 Pouco 27 58,7 19 41,3 46 100,0 0,024* 
 Muito - - 4 100,0 4 100,0  
O ruído do vento dentro da aeronave te incomoda? 
 Pouco 22 62,9 13 37,1 35 100,0 0,055 
 Muito 5 33,3 10 66,7 15 100,0  
O ruído da conversa de visitantes/autoridade te incomoda? 
 Pouco 26 60,5 17 39,5 43 100,0 0,023* 
 Muito 1 14,3 6 85,7 7 100,0  
O ruído das aeronaves pousando e decolando te incomoda? 
 Pouco 18 72,0 7 28,0 25 100,0 0,011* 
 Muito 9 36,0 16 64,0 25 100,0  
O ruído do telefone tocando te incomoda? 
 Pouco 25 64,1 14 35,9 39 100,0 0,007* 
 Muito 2 18,2 9 81,8 11 100,0  
O ruído da conversa entre os profissionais te incomoda? 
 Pouco 27 57,5 20 42,5 47 100,0 0,053 
 Muito - - 3 100,0 3 100,0  
O ruído atrapalha sua eficiência no trabalho? 
 Pouco 26 66,7 13 33,3 39 100,0 0,001* 
 Muito 1 9,1 10 90,9 11 100,0  
O ruído atrapalha seu raciocínio? 
 Pouco 21 65,6 11 34,4 32 100,0 0,028* 
 Muito 6 33,3 12 66,7 18 100,0  
O ruído te deixa desatento? 
 Pouco 25 61,0 16 39,0 41 100,0 0,035* 
 Muito 2 22,2 7 77,8 9 100,0  
Você acha que o ruído na aeronave pode prejudicar os profissionais? 
 Não  3 100,0 0 0,0 3 100,0 0,099 
 Sim 24 51,1 23 48,9 47 100,0  
Melhorar a infraestrutura 
 Não  3 100,0 - - 3 100,0 0,099 
 Sim 24 51,1 23 48,9 47 100,0  
1 Para a aplicação do teste de associação, a categoria Não sabe foi eliminada das questões em que constava. 
Além disso, todas as variáveis foram dicotomizadas.* = p < 0,05. 

 

Com o objetivo de selecionar as variáveis que mais se associam à variável O 

ruído do ambiente te deixa estressado? foi ajustado um modelo de regressão 

logística (Hosmer, Lemeshow, 2000). Assim, a variável O ruído do ambiente te deixa 

estressado? foi utilizada como variável resposta e as 22 variáveis relacionadas a ela 

(Tabela 23) como variáveis explicativas. O método de seleção de variáveis utilizado 

foi o método backward (Paula, 2013). Pelos resultados da Tabela 23, nota-se que as 

variáveis: A porta aberta para o recebimento de instruções é uma fonte de ruído 

principal dentro da aeronave, O ruído do ambiente te causa falta de atenção? e O 

ruído do ambiente te irrita? são as mais associadas com a variável O ruído do 

ambiente te deixa estressado?. A Tabela 24 apresenta também as razões de 

chances e seus respectivos intervalos de confiança (IC), calculados com um 
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coeficiente de confiança de 95%. A interpretação das razões de chance são as 

seguintes: 

 

Tabela 24 - Estimativas, valores p, razões de chances e intervalos de 95% de 
confiança para as razões de chances relativos aos parâmetros da regressão 
logística 

Parâmetro Estimativa Erro 
padrão 

Valor 
P 

Razão de 
chances 

IC (95%) para a 
Razão de chances 

     Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Interceptor -2,728 0,877 0,002    
Porta aberta 2,198 0,958 0,022 9,00 1,38 58,86 
Falta de atenção 2,543 0,995 0,011 12,72 1,81 89,45 
Irritação 3,008 1,179 0,011 20,24 2,01 204,21 

 

Para verificar a qualidade do ajuste do modelo de regressão logística foi 

calculada a estatística C do teste de Hosmer e Lemeshow (2000). O valor de C foi 

igual a 3,376. O valor p associado à estatística C foi igual a 0,337 (> 5%). Esse valor 

indica que o modelo de regressão logística está bem ajustado. 

 

4.2.3 Desfecho 3: O ruído do ambiente dificulta a comunicação com os 

outros? 

Na Tabela 25 nota-se que há evidência de associação entre as variáveis O 

ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros? e as variáveis: 

• Você acha que você contribui com o ruído existente na aeronave? (p = 

0,083), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do 

ambiente dificulta a comunicação com os outros é maior entre aqueles que 

acham que não contribuem com o ruído existente na aeronave (78,1%) do 

que entre aqueles que acham que contribuem com o ruído existente na 

aeronave (55,3%). 

• Outras aeronaves (p = 0,039), ou seja, a proporção de indivíduos que acham 

que o ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros é maior entre 

aqueles que consideram que outras aeronaves são uma fonte de ruído 

principal fora da aeronave (84,6%) do que entre aqueles que não consideram 

que outras aeronaves são uma fonte de ruído principal fora da aeronave 

(58,3%). 

• O ruído do ambiente te deixa estressado? (p = 0,030), ou seja, a proporção 

de indivíduos que acham que o ruído do ambiente dificulta a comunicação 
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com os outros é maior entre aqueles que se consideram estressados (87,0%) 

do que entre aqueles que não se consideram estressados (59,3%). 

• O ruído do ambiente te causa falta de atenção? (p = 0,002), ou seja, a 

proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente dificulta a 

comunicação com os outros é maior entre aqueles que consideram que o 

ruído do ambiente causa falta de atenção (100,0%) do que entre aqueles que 

consideram que o ruído do ambiente não causa falta de atenção (58,8%). 

• O ruído do ambiente te incomoda? (p < 0,001), ou seja, a proporção de 

indivíduos que acham que o ruído do ambiente dificulta a comunicação com 

os outros é maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente 

incomoda (93,3%) do que entre aqueles que consideram que o ruído do 

ambiente não incomoda (40,0%). 

• O ruído do ambiente te causa mau humor? (p = 0,027), ou seja, a proporção 

de indivíduos que acham que o ruído do ambiente dificulta a comunicação 

com os outros é maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente 

causa mau humor (100,0%) do que entre aqueles que consideram que o ruído 

do ambiente não causa mau humor (65,0%). 

• O ruído do ambiente te irrita? (p = 0,009), ou seja, a proporção de indivíduos 

que acham que o ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros é 

maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente irrita (100,0%) 

do que entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente não irrita 

(62,2%). 

• O ruído do ambiente te causa zumbido? (p = 0,013), ou seja, a proporção de 

indivíduos que acham que o ruído do ambiente dificulta a comunicação com 

os outros é maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente 

causa zumbido (100,0%) do que entre aqueles que consideram que o ruído 

do ambiente não causa zumbido (63,2%). 

• O ruído do ambiente te causa dor de cabeça? (p = 0,075), ou seja, a 

proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente dificulta a 

comunicação com os outros é maior entre aqueles que consideram que o 

ruído do ambiente causa dor de cabeça (100,0%) do que entre aqueles que 

consideram que o ruído do ambiente não causa dor de cabeça (67,4%). 
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• O ruído atrapalha sua eficiência no trabalho? (p = 0,019), ou seja, a 

proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente dificulta a 

comunicação com os outros é maior entre aqueles que consideram que o 

ruído atrapalha sua eficiência no trabalho (100,0%) do que entre aqueles que 

consideram que o ruído não atrapalha sua eficiência (64,1%). 

• O ruído te deixa desatento? (p = 0,039), ou seja, a proporção de indivíduos 

que acham que o ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros é 

maior entre aqueles que consideram que o ruído os deixa desatento (100,0%) 

do que entre aqueles que consideram que o ruído não os deixa desatentos 

(65,8%). 

 

Tabela 25 - Distribuição de frequências conjunta entre a variável O ruído do 
ambiente dificulta a comunicação com os outros? e algumas variáveis de interesse 
para as quais o valor p do teste de associação 1 foi inferior a 10% 

O ruído do ambiente dificulta a comunicação com os 
outros? 

Pouco Muito Total valor p  
(χ2) n % n % n % 

Você acha que você contribui com o ruído existente na aeronave? 
 Não 7 21,9 25 78,1 32 100,0 0,083 
 Sim 7 46,7 8 53,3 15 100,0  
Outras aeronaves 
 Não 10 41,7 14 58,3 24 100,0 0,039* 
 Sim 4 15,4 22 84,6 26 100,0  
O ruído do ambiente te deixa estressado? 
 Pouco 11 40,7 16 59,3 27 100,0 0,030* 
 Muito 3 13,0 20 87,0 23 100,0  
O ruído do ambiente te causa falta de atenção? 
 Pouco 14 41,2 20 58,8 34   100,0 0,002* 
 Muito - - 16 100,0 16 100,0  
O ruído do ambiente te incomoda? 
 Pouco 12 60,0 8 40,0 20 100,0 <0,001* 
 Muito 2 6,7 28 93,3 30 100,0  
O ruído do ambiente te causa mau humor? 
 Pouco 14 35,0 26 65,0 40 100,0 0,027* 
 Muito - - 10 100,0 10 100,0  
O ruído do ambiente te irrita? 
 Pouco 14 37,8 23 62,2 37 100,0 0,009* 
 Muito - - 13 100,0 13 100,0  
O ruído do ambiente te causa zumbido? 
 Pouco 14 36,8 24 63,2 38 100,0 0,013* 
 Muito - - 12 100,0 12 100,0  
O ruído do ambiente te causa dor de cabeça? 
 Pouco 14 32,6 29 67,4 43 100,0 0,075 
 Muito - - 7 100,0 7 100,0  
O ruído atrapalha sua eficiência no trabalho? 
 Pouco 14 35,9 25 64,1 39 100,0 0,019* 
 Muito - - 11 100,0 11 100,0  
O ruído te deixa desatento? 
 Pouco 12 34,2 27 65,8 41 100,0 0,039* 
 Muito - - 9 100,0 9 100,0  
1 Para a aplicação do teste de associação, a categoria Não sabe foi eliminada das questões em que constava. 
Além disso, todas as variáveis foram dicotomizadas.* = p < 0,05 
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Com o objetivo de selecionar as variáveis que mais se associam à variável O 

ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros? foi ajustado um modelo 

de regressão logística (Hosmer, Lemeshow, 2000). A variável O ruído do ambiente 

dificulta a comunicação com os outros? foi utilizada como variável resposta e as 11 

variáveis relacionadas a ela (Tabela 25) como variáveis explicativas. O método de 

seleção de variáveis utilizado foi o método backward (Paula, 2013). Pelos resultados 

da Tabela 25, nota-se que a variável O ruído do ambiente te incomoda? é a mais 

associada com a variável O ruído do ambiente dificulta a comunicação com os 

outros?. A Tabela 26 apresenta também a razão de chances e seu respectivo 

intervalo de confiança (IC), calculado com um coeficiente de confiança de 95%. A 

interpretação da razão de chances é a seguinte: quando o indivíduo se diz 

incomodado com o ruído do ambiente, a chance dele ter dificuldade para se 

comunicar com os outros é 21 vezes a chance dele não ter dificuldade. 

 

Tabela 26 - Estimativas, valores p, razão de chances e intervalo de 95% de 
confiança para a razão de chances relativos aos parâmetros da regressão logística 

Parâmetro Estimativa Erro 
padrão 

Valor 
P 

Razão de 
chances 

IC(95%) para a 
Razão de chances 

     Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Interceptor -0,405 0,456 0,374    
Incomoda 3,045 0,863 <0,001 21,00 3,87 113,88 

 

A estatística C do teste de Hosmer e Lemeshow (2000) para verificar a 

qualidade do ajuste do modelo de regressão logística não pode ser calculada. 

Assim, para verificar a qualidade do ajuste do modelo de regressão logística foi 

construído o gráfico de probabilidade normal mostrado abaixo. Como todos os 

pontos estão dentro das bandas de confiança pode-se considerar o modelo bem 

ajustado. 
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Gráfico 2 - Probabilidade normal 
 

4.2.4 Desfecho 4: Presença de perda auditiva  

Na tabela 27 nota-se que há evidência de associação entre presença de 

perda auditiva e as variáveis: 

• O ruído do ambiente te causa zumbido? (p = 0,047), ou seja, a proporção de 

indivíduos cuja classificação da avaliação audiológica é alterada é maior entre 

aqueles que consideram que o ruído do ambiente causa zumbido (66,7%) do 

que entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente não causa 

zumbido (34,2%). 

• O ruído da conversa dos tripulantes dentro da aeronave te incomoda? (p = 

0,014), ou seja, a proporção de indivíduos cuja classificação da avaliação 

audiológica é alterada é maior entre aqueles que consideram que o ruído da 

conversa dos tripulantes dentro da aeronave incomoda (100,0%) do que entre 

aqueles que consideram que o ruído da conversa não incomoda (37,0%). 

• O som do rádio do tráfego aéreo te incomoda? (p = 0,021), ou seja, a 

proporção de indivíduos cuja classificação da avaliação audiológica é alterada 

é maior entre aqueles que consideram que o som do rádio do tráfego aéreo 

incomoda (66,7%) do que entre aqueles que consideram que o som do rádio 

do tráfego aéreo não incomoda (31,4%). 

• O som do rádio comando te incomoda? (p = 0,046), ou seja, a proporção de 

indivíduos cuja classificação da avaliação audiológica é alterada é maior entre 

aqueles que consideram que o som do rádio comando incomoda (64,3%) do 
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que entre aqueles que consideram que o som do rádio comando não 

incomoda (33,3%). 

• O ruído da sirene de aviso de ocorrência te incomoda? (p = 0,029), ou seja, a 

proporção de indivíduos cuja classificação da avaliação audiológica é alterada 

é maior entre aqueles que consideram que o ruído da sirene de aviso de 

ocorrência incomoda (83,3%) do que entre aqueles que consideram que o 

ruído da sirene de aviso de ocorrência não incomoda (36,4%). 

• O ruído das aeronaves pousando e decolando te incomoda? (p = 0,045), ou 

seja, a proporção de indivíduos cuja classificação da avaliação audiológica é 

alterada é maior entre aqueles que consideram que o ruído das aeronaves 

pousando e decolando incomoda (56,0%) do que entre aqueles que 

consideram que o ruído das aeronaves pousando e decolando não incomoda 

(28,0%). 

• O ruído atrapalha sua eficiência no trabalho? (p = 0,100), ou seja, a 

proporção de indivíduos cuja classificação da avaliação audiológica é alterada 

é maior entre aqueles que consideram que o ruído atrapalha sua eficiência no 

trabalho (63,6%) do que entre aqueles que consideram que o ruído não 

atrapalha sua eficiência (35,9%). 

• O ruído atrapalha seu raciocínio? (p = 0,040), ou seja, a proporção de 

indivíduos cuja classificação da avaliação audiológica é alterada é maior entre 

aqueles que consideram que o ruído atrapalha seu raciocínio (61,1%) do que 

entre aqueles que consideram que o ruído não atrapalha seu raciocínio 

(31,3%). 

• O ruído te deixa desatento? (p = 0,016), ou seja, a proporção de indivíduos 

cuja classificação da avaliação audiológica é alterada é maior entre aqueles 

que consideram que o ruído os deixa desatentos (77,8%) do que entre 

aqueles que consideram que o ruído não os deixa desatentos (34,2%). 

• Atualmente você acha que... (p = 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos 

cuja classificação da avaliação audiológica é alterada é maior entre aqueles 

que atualmente acham que a audição está alterada (73,3%) do que entre 

aqueles que atualmente acham que a audição não está alterada (23,3%). 

• Você sente que tem perda auditiva? (p = 0,009), ou seja, a proporção de 

indivíduos cuja classificação da avaliação audiológica é alterada é maior entre 
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aqueles que sentem que têm perda auditiva (72,7%) do que entre aqueles 

que sentem que não têm perda auditiva (28,1%). 

 

Tabela 27 - Distribuição de frequências conjunta entre a variável Classificação da 
avaliação audiológica e algumas variáveis de interesse para as quais o valor P do 
teste de associação 1 foi inferior a 10% 

Classificação da avaliação audiológica Normal Alterada Total valor p  
(χ2) n % N % n % 

O ruído do ambiente te causa zumbido? 
 Pouco 25 65,8 13 34,2 38 100,0 0,047* 
 Muito 4 33,3 8 66,7 12 100,0  
O ruído da conversa dos tripulantes dentro da aeronave te incomoda? 
 Pouco 29 63,0 17 37,0 46 100,0 0,014* 
 Muito 0 0,0 4 100,0 4 100,0  
O som do rádio do tráfego aéreo te incomoda? 
 Pouco 24 68,6 11 31,4 35 100,0 0,021* 
 Muito 5 33,3 10 66,7 15 100,0  
O som do rádio comando te incomoda? 
 Pouco 24 66,7 12 33,3 36 100,0 0,046* 
 Muito 5 35,7 9 64,3 14 100,0  
O ruído da sirene de aviso de ocorrência te incomoda? 
 Pouco 28 63,6 16 36,4 44 100,0 0,029* 
 Muito 1 16,7 5 83,3 6 100,0  
O ruído das aeronaves pousando e decolando te incomoda? 
 Pouco 18 72,0 7 28,0 25 100,0 0,045* 
 Muito 11 44,0 14 56,0 25 100,0  
O ruído atrapalha sua eficiência no trabalho? 
 Pouco 25 64,1 14 35,9 39 100,0 0,100 
 Muito 4 36,4 7 63,6 11 100,0  
O ruído atrapalha seu raciocínio? 
 Pouco 22 68,7 10 31,3 32 100,0 0,040* 
 Muito 7 38,9 11 61,1 18 100,0  
O ruído te deixa desatento? 
 Pouco 27 65,8 14 34,2 41 100,0 0,016* 
 Muito 2 22,2 7 77,8 9 100,0  
Atualmente você acha que... 
 Normal 23 76,7 7 23,3 30 100,0 0,001* 
 Alterada 4 26,7 11 73,3 15 100,0  
Você sente que tem perda auditiva? 
 Não 23 71,9 9 28,1 32 100,0 0,009* 
 Sim 3 27,3 8 72,7 11 100,0  

1 Para a aplicação do teste de associação, a categoria Não sabe foi eliminada das questões em que constava. 
Além disso, todas as variáveis foram dicotomizadas.* = p < 0,05. 

 

Com o objetivo de selecionar as variáveis que mais se associam à variável 

Classificação da avaliação audiológica foi ajustado um modelo de regressão 

logística (Hosmer, Lemeshow, 2000) com a variável Classificação da avaliação 

audiológica como variável resposta e 9 das 11 variáveis relacionadas a ela (Tabela 

27) como variáveis explicativas (as variáveis Atualmente você acha que... e Você 

sente que tem perda auditiva? não fizeram parte do modelo). O método de seleção 

de variáveis utilizado foi o método backward (Paula, 2013). Pelos resultados da 

Tabela 27, nota-se que a variável O som do rádio do tráfego aéreo te incomoda? é a 
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mais associada com a variável Classificação da avaliação audiológica. A Tabela 28 

apresenta também a razão de chances e seu respectivo intervalo de confiança (IC), 

calculado com um coeficiente de confiança de 95%. A interpretação da razão de 

chances é a seguintes: quando o som do rádio do tráfego aéreo incomoda, a chance 

de um indivíduo ter a classificação da avaliação audiológica alterada é 4 vezes a 

chance dele ter a classificação da avaliação audiológica normal. 

 

Tabela 28 - Estimativas, valores p, razões de chances e intervalos de 95% de 
confiança para as razões de chances relativos aos parâmetros da regressão 
logística 

Parâmetro Estimativa Erro 
Padrão 

Valor 
P 

Razão de 
chances 

IC(95%) para a 
Razão de chances 

     Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Interceptor -0,780 0,364 0,032    
Som do rádio  
do tráfego aéreo 

1,473 0,658 0,021 4,36 1,20 15,84 

 

A estatística C do teste de Hosmer e Lemeshow (2000) para verificar a 

qualidade do ajuste do modelo de regressão logística não pode ser calculada. 

Assim, para verificar a qualidade do ajuste do modelo de regressão logística foi 

construído o gráfico de probabilidade normal mostrado abaixo. Como todos os 

pontos estão dentro das bandas de confiança pode-se considerar o modelo bem 

ajustado. 

 

 

Gráfico 3 - Probabilidade normal 
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4.2.5 Análise de consistência interna do questionário 

A análise da consistência interna (confiabilidade) do questionário foi avaliada 

por meio da estatística Alpha de Cronbach. Essa estatística foi calculada por seção 

e para o questionário todo. Os resultados estão apresentados na Tabela 29 (Vieira, 

2009). 

 

Tabela 29 - Valores da estatística Alpha de Cronbach e classificação 

Questionário 
Valor da estatística 
Alpha de Cronbach 

Confiabilidade 

Seção 1 0,536 Pobre 

Seção 2 0,681 Questionável 

Seção 3 0,654 Questionável 

Seção 4          0,715 Aceitável 

Seção 5 0,791 Aceitável 

Seção 6 0,810 Bom 

Seção 7 0,741 Aceitável 

Todo 0,916 Excelente 

 

Em sua totalidade, a avaliação do questionário foi excelente. No entanto, 

valem os seguintes comentários (Vieira, 2009): é preciso saber que o valor de alfa é 

afetado não apenas pela correlação entre as respostas obtidas, mas também pelo 

número de questões e por redundância. Questionários muito longos aumentam o 

valor de alfa, sem que isso signifique aumento de confiabilidade. Valores muito altos 

de alfa também podem indicar redundância, isto é, a existência de questões 

praticamente iguais, verbalizadas de forma diferente. 
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5. DISCUSSÃO 
 

Nesse capítulo foi realizada a discussão dos resultados descritivos e 

estatísticos, comparando-os com a literatura consultada; a fim de contemplar os 

objetivos estabelecidos. Considerações importantes sobre o tema, sugestões de 

novos estudos e de estratégias de proteção à saúde da população desse estudo 

também foram destacados. 

 

5.1 Discussão dos resultados descritivos 

Quando observada a amostra dos militares que participaram da presente 

pesquisa, considera-se que a maioria é do sexo masculino (47) com idade média 39 

anos. Tais características são semelhantes às amostras dos estudos de Costa et al. 

(2007) e de Gonçalves et al. (2009). 

A respeito do que mais o desagradam, em particular na aeronave, 29 (58%) 

fizeram menção a quietude e tranquilidade, citando o ruído como o que mais 

desagrada. Esses dados vão ao encontro dos resultados de Minayo e Adorno (2013) 

que demonstraram que a responsabilidade e segurança absoluta dos policiais 

militares é um contraponto ao medo dos danos que possam sofrer e causar aos 

outros. 

É importante ressaltar que a maioria dos militares (84%) considera a 

aeronave ruidosa e classifica esse ruído como intenso (88%). Afirmam ainda que por 

esta razão, há um comprometimento na realização de atividades que exigem 

atenção e concentração. Os resultados corroboram outros estudos que também 

ressaltaram alterações de atenção, em decorrência da exposição a ruído (Sousa, 

Fiorini, Gusman, 2009; Lekaviciute, Argalasova-Sobotova, 2013; Mesquita, 

Fernandes, 2013; Golmohanmadi et al., 2013; Zanin, Bunn, 2014). 

Quanto as principais fontes de ruído dentro da aeronave, 41 (82%) dos 

militares citaram o rádio controle de tráfego aéreo e 38 (76%) o rádio controle de 

tráfego terrestre (Tabela 3). Esses dados corroboram o estudo de Lahtinen et al. 

(2010) que, além de outras considerações, concluem que a comunicação via rádio 

deve ser clara, sendo que a alta qualidade melhora a eficácia da operação militar. 

Com relação as principais fontes sonoras de fora da aeronave, vale ressaltar 

que 26 (52%) citaram “outras aeronaves” (Tabela 3). Segundo relatos dos militares 

durante a aplicação dos questionários, o número de helicópteros em circulação 
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cresceu muito nos últimos anos, bem como o de voos da aviação comercial; 

aumentando o ruído do tráfego aéreo, principalmente (Campo de Marte) onde fica 

localizado o grupamento de radiopatrulha aérea. Tais dados corroboram muitos 

estudos que apontam o tráfego aéreo como uma das mais importantes fontes de 

poluição sonora (Jarup, Babisch, 2008; Lahtinen et al., 2010; EEA, 2010; Passchier-

Vermeer, Passchier, 2010; Caciari et al., 2013; Seabi, 2013.) 

Do total da amostra, 32 (64%) acreditam não contribuir com o ruído existente 

na aeronave, o que pode indicar a necessidade de ações de educação ambiental 

com essa categoria profissional. A mesma característica foi identificada 

anteriormente em outras pesquisas que utilizaram o mesmo instrumento, porém em 

diferentes categorias profissionais (Juang, Lee, Chang, 2010 e Ferreira, 2013).  

Como observado na tabela 14, os principais problemas auditivos relatados 

pelos militares foram: zumbido (32%), sensação de plenitude (26%) e intolerância a 

sons intensos (32%). Tais queixas também foram as de maior ocorrência em 

diversas pesquisas, sendo inclusive destacadas como as mais comuns dentre os 

militares (Gonçalves et al., 2009; Heupa, Gonçalves, Coifman, 2011; Muhr, 

Rosenhall, 2011 e Hong, Ching, Samo, 2013). 

Em consideração ao uso do equipamento de proteção auditiva (EPA), nota-se 

na tabela 15 que 98% dos militares pesquisados referiu usar o protetor, mas 24,5% 

apenas o fazem durante os exercícios de instrução de tiro, o que ratifica os estudos 

de Gonçalves et al., (2009); Guida, Diniz e Kinoshita (2011); Muhr e Rosenhall 

(2011); Hong, Ching e Samo (2013) e; Mesquita e Fernandes (2013). O tipo de EPA 

utilizado pela maioria dos militares é o protetor auditivo do tipo plug de inserção. 

Importante dado a se observar é que durante o voo, 34.7% (n= 17) dos 

pesquisados utilizam o EPA. Esse fato despertou o interesse de se saber o porquê 

de tão baixa adesão ao protetor por parte dos tripulantes das aeronaves. Segundo o 

relato dos militares entrevistados, o EPA do tipo plug dificulta a comunicação 

durante o voo, pois não permite entender corretamente as instruções do comando 

aéreo e/ou terrestre. Esse dado vai ao encontro do estudo de Lahtinen et al. (2010) 

que demonstrou que 93% dos pilotos entrevistados usavam um EPA adequado para 

melhorar a comunicação durante o voo. 

Quanto à sintomatologia, nota-se nas tabelas 17 e 18 que a falta de atenção e 

concentração atinge 20% dos militares, após terem ingressados no GRPA, e 34% 
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após a jornada de trabalho. O cansaço atinge 34% e 66%, respectivamente, nas 

mesmas condições. Outros estudos reforçaram esse dado, ao ressaltar que as 

condições de trabalho, a presença do ruído, a pressão das atividades e a 

responsabilidade das missões corroboram o agravamento dessas condições (Sousa, 

Fiorini, Gusman, 2009; Lahtinen, 2010; Wagner, Paim, Pederoso, 2012; 

Golmohammadi et al., 2013; Seabi, 2013; Minayo, Adorno, 2013; Zanin, Bunn, 

2014). 

No presente estudo, 40% dos militares apresentaram audiogramas alterados, 

principalmente na faixa de frequência entre 3 kHz a 6 kHz. A maioria das alterações 

foi unilateral, sendo 38% (n= 19) na orelha esquerda e 28% (n= 14) e na orelha 

direita. Esses dados foram semelhantes aos obtidos nos estudos de Ribeiro e 

Camara (2006); Gonçalves et al. (2009); Barreto et al. (2011); Guida, Diniz e 

Kinoshita (2011); Muhr e Rosenhall (2011); Hong, Ching e Samo (2013) e Patil et al. 

(2013). 

Vale ressaltar que tal tipo de configuração audiométrica indica uma tendência 

ao desencadeamento de PAIR (Brasil, NR7,1998). Assim, apesar de 48 militares 

(96%) apresentarem audiogramas de grau normal, a presença de entalhe 

audiométrico pode indicar o início de um desencadeamento de PAIR. Quanto à 

classificação da própria audição, 44% dos militares relataram como “boa” e 36% 

“muito boa”. Nenhum dos militares referiu ter audição “ruim” e 60% acreditam ouvir 

hoje da mesma forma que ouviam antes. 

 

5.2 Discussão dos resultados estatísticos 

As análises estatísticas, em geral, indicaram diversas associações para os 

desfechos determinados. Ao selecionar quatro variáveis dependentes (incômodo, 

estresse, dificuldade para se comunicar e presença de perda auditiva) foi possível 

observar associações estatisticamente significantes com um conjunto de variáveis 

independentes, principalmente aquelas relacionadas à presença de ruído no 

ambiente. Alguns desfechos também apresentaram associações com queixas 

relacionadas ao ruído, entre esses: zumbido, falta de atenção, incômodo, estresse, 

mau humor, cansaço e irritação (Tabelas 21, 23, 25 e 27). 
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No geral, com relação às principais fontes que contribuem para aumentar o 

ruído no local de trabalho e que deram associações estatisticamente significantes 

com os desfechos, foram: 

• Desfecho 1: Porta aberta para recebimento de instruções, Outras aeronaves, 

O ruído da conversa dos tripulantes dentro da aeronave te incomoda?, O 

ruído da conversa de visitantes/autoridade te incomoda?, O ruído das 

aeronaves pousando e decolando te incomoda?, O ruído do telefone tocando 

te incomoda? 

• Desfecho 2: As pessoas conversando, Porta aberta para recebimento de 

instruções, Trânsito, O ruído da conversa dos tripulantes dentro da aeronave 

te incomoda?, O ruído do vento dentro da aeronave te incomoda?, O ruído da 

conversa de visitantes/autoridade te incomoda? O ruído das aeronaves 

pousando e decolando te incomoda?, O ruído do telefone tocando te 

incomoda?, O ruído da conversa entre os profissionais te incomoda? 

• Desfecho 3: Outras aeronaves. 

• Desfecho 4: O ruído da conversa dos tripulantes dentro da aeronave te 

incomoda?, O ruído da sirene de aviso de ocorrência te incomoda?, O ruído 

das aeronaves pousando e decolando te incomoda? 

 

As variáveis que se associaram aos quatro desfechos foram exploradas em 

diversas pesquisas da área. Alguns reforçaram o fato de que pessoas conversando 

são uma fonte de ruído que reduz a inteligibilidade de uma informação e, desta 

forma, produzem associações significantes entre o ruído do ambiente, o estresse e o 

incômodo (Miedema, 2007; Sousa, Fiorini, Gusman, 2009; Lahtinen, 2010; EEA, 

2010; Juang, Lee, Chang, 2010; Passchier-Vermeer, Passchier, 2010; Minayo, 

Assis, Oliveira, 2011; Golmohammadi et al., 2013; Minayo, Adorno, 2013; Ferreira, 

2013). 

O trânsito, ou mais especificamente, o tráfego de veículos, também 

representa uma importante fonte de ruído em diversos ambientes. Sousa, Fiorini e 

Gusman (2009), conduziram uma pesquisa com bombeiros e a principal fonte de 

ruído citada foi o ruído urbano. Os autores indicaram o ruído do tráfego como a 

principal fonte de incômodo nessa população. Enquanto que a World Health 

Organization (2011) destacou em seu documento Burden of Disease from 
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Environmental Noise, que o ruído do trânsito nos países da Europa Ocidental foi 

responsável pela redução de mais de um milhão de anos de vida saudável. O 

estresse, incômodo e o distúrbio de sono foram citados como os efeitos do ruído na 

saúde mais preocupantes. 

Conforme observado nesse estudo, as alterações na comunicação, em 

decorrência do ruído competitivo, também foram identificadas, conforme pesquisas 

anteriores. Sousa, Fiorini e Gusman (2009), destacaram em seu estudo que 16,9% 

dos bombeiros pesquisados relataram alteração na comunicação devido ao ruído do 

ambiente. Lahtinen et al. (2010), pesquisaram a comunicação por rádio em pilotos 

militares e ressaltaram que 14% dos pilotos relataram problemas de comunicação 

como: sobreposição de discursos, ruído de fundo e outros; principalmente nas 

operações com helicópteros. Golmohammadi et al. (2013), destacaram associação 

estatisticamente significante entre ruído, comunicação, estresse e incômodo. 

Quando uma série de sinais sonoros é apresentada simultaneamente, torna o 

processamento em um ambiente ruidoso mais exigente e limita a capacidade de 

compreensão do discurso (Sequeira et al., 2008). Para trabalhadores que 

necessitam de uma comunicação clara e focada na fonte principal, como os militares 

do GRPA, a comunicação é um fator crucial para realização correta da operação e 

de segurança de voo. Além disso, a necessidade de comunicação sem 

interferências é uma questão de segurança de voo, não só para os tripulantes da 

aeronave, mas também da população a quem esse profissionais presta seus 

serviços (Lathinen et al., 2010). 

Ainda com relação a fontes de ruído, estudos com outras populações também 

identificaram que a conversa entre indivíduos muitas vezes é a principal fonte, 

evitável, num ambiente de trabalho (Juang, Lee, Chang, 2010; Ferreira, 2013).  

A WHO (2011) define o ruído do ambiente como um som nocivo e indesejado 

proveniente das atividade humanas e a EEA (2010) reforça esse dado, ao ressaltar 

que todas essas as fontes sonoras se fundem e se acumulam. Esses dados 

corroboram com o fato de que os militares do GRPA, durante o voo, sintam-se 

estressados com a conversa entre os tripulantes que é mais uma fonte sonora. 

O ruído do tráfego aéreo, como mencionado nessa discussão, se configura 

em uma importante fonte de poluição sonora e a literatura aborda com recorrência 

esse tema. Seabi (2013), concluiu que a exposição crônica ao ruído pode ter um 
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impacto duradouro em relação ao incômodo provocado por ele; em crianças 

estudantes de escola próximas a um aeroporto. Não foi encontrado literatura que 

corrobore o dado encontrado em relação ao toque de telefone, porém, sabe-se que 

desde o advento do telefone celular a presença, não só do toque do telefone, mas 

de músicas; avisos de entrada de mensagens; as pessoas que atendem ao telefone 

em lugar e hora inadequados; são cada dia mais presentes na sociedade. Baseado 

em recomendações da WHO (2011), o toque do telefone é, sem dúvida, mais uma 

fonte de ruído que merece ser estudada. 

No que se refere às queixas decorrentes da exposição ao ruído, os três 

primeiros desfechos (incômodo, estresse e dificuldade para se comunicar) 

mostraram associação estatisticamente significantes com as seguintes variáveis: 

estresse, incômodo, falta de atenção, causa mau humor, dor de cabeça, zumbido, 

irritabilidade, cansaço e atrapalha o raciocínio e a eficiência no trabalho (Tabelas 21, 

23 e 25). Enquanto que para o desfecho presença de perda auditiva (Tabela 27), as 

variáveis associadas foram: zumbido, desatenção, atrapalha o raciocínio e a 

eficiência no trabalho e para as duas questões de autopercepção de perda auditiva 

(Atualmente você acha que... e Você sente que tem perda auditiva?). 

Tais associações obtidas na presente pesquisa foram também observadas 

em diversos estudos nacionais e internacionais. Segundo Miedema (2007), efeitos 

agudos do ruído sobre organismo, como a produção de hormônios de estresse e a 

vasoconstrição que, juntamente, com os distúrbios da comunicação, distração e 

perturbações do sono; podem originar déficits crônicos na qualidade de vida, no 

sono, no desempenho cognitivo e no equilíbrio emocional. O mesmo autor distingue 

quatro vias pelas quais o ruído exerce influência nos indivíduos: via de 

mascaramento do som (distúrbio da comunicação), via atencional (distúrbio da 

concentração), via de excitação (distúrbio do sono) e via afetiva/emocional 

(medo/raiva). 

Os resultados dos estudos de Sousa, Fiorini e Gusman (2009), também 

destacaram  que a dificuldade de concentração foi relatada por 43,4% da população 

de bombeiros, como uma das interferências do ruído nas suas atividades 

laborativas. Além disso, os estudos de Costa et al. (2007); Lathinen et al. (2010); 

Lekaviciute e Argalasova-Sobotova (2012); Golmahammadi et al (2013) e; Zanin e 
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Bunn (2014), tiveram resultados semelhantes aos encontrados nessa pesquisa, no 

que diz respeito às associações entre queixas e presença de ruído. 

O ruído, portanto, pode influenciar na capacidade de concentração dos 

trabalhadores. No especifico caso dos militares do GRPA que realizam atividades de 

alto risco, essa falta de concentração pode levar a acidentes fatais (Lahtinen et al., 

2010). 

Ainda sobre as associações dessa pesquisa, Agarwal e Swami (2011) 

salientaram em seu estudo que 52% da população sentia-se irritada devido o ruído 

do tráfego das estradas próximas as suas residências. Os estudos de Souza, Fiorini 

e Gusman (2009); Lekaviciute e Argalasova-Sobotova, (2012); de Bruno et al. 

(2013); Golmohammad et al. (2013); Seabi (2013) e; Zanin e Bunn (2014), também 

demonstraram correlação entre o ruído, a irritabilidade, o estresse e o incômodo. 

Com relação à queixa de zumbido, associada nessa pesquisa aos quatro 

desfechos, várias pesquisas corroboram os resultados. De acordo com Samelli e 

Fiorini (2012), o zumbido é um dos sintomas mais presentes nos trabalhadores 

expostos constantemente ao ruído. A WHO (2011) identifica o zumbido como um 

dos principais sintomas da exposição ao ruído, seja essa exposição ocupacional, 

ambiental ou no lazer. 

Assim como as presentes análises indicaram, a associação entre sintomas 

auditivos e não auditivos por exposição a ruído é um fator observado em vários 

estudos (Gonçalves et al., 2009; Guida, Diniz, Kinoshita, 2011; Muhr, Rosenhall, 

2011; Hong, Ching, Samo, 2013 e Mesquita, Fernandes, 2013). Cabe observar que 

a amostra foi constituída por profissionais da polícia militar e a preocupação com o 

cansaço advindo das próprias características das atividades que são realizadas por 

esses profissionais é uma questão demonstrada na literatura (Wagner, Paim, 

Pederoso, 2012; Minayo, Adorno, 2013; Pinto, Figueiredo, Souza, 2013). 

Wagner, Paim e Pederoso (2012), observaram que contato diário com 

condições adversas de trabalho como situações que envolvem violência, confronto e 

morte; podem influenciar na percepção que os policiais têm sobre si mesmos. 

Minayo, Assis e Oliveira (2011), encontraram significância estatística (p<0,001) para 

a dificuldade de realizar suas atividades diárias de trabalho, entre os policiais civis e 

militares. Observaram também a mesma significância para os sintomas 
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psicossomáticos, depressivos e de ansiedade entre policiais militares (33,6%), 

quando comparados aos civis (20,3%). 

Para o desfecho presença de perda auditiva (Tabela 27), foi  encontrada 

associação estatisticamente significante entre classificação audiológica alterada 

(p<0,001) e os pesquisados que acham ouvir menos do que ouvia antes e entre os 

que sentem ter perda auditiva (p=0,009). Os achados vão ao encontro dos 

resultados do estudo de Ferrite, Santana e Marshal (2011), que estimou a 

sensibilidade e especificidade dessas questões de autopercepção da perda auditiva, 

em comparação com a audiometria de tons puros em uma população adulta. Os 

autores concluíram que as perguntas de autorreferência para perda auditiva 

permitem obter respostas com acurácia e podem ser aplicadas quando a 

audiometria tonal não for possível de ser realizada. 

Quanto aos resultados dos modelos de regressões logísticas, foi possível 

verificar que para o desfecho 1, quando o indivíduo se diz estressado, a chance dele 

estar incomodado com o ruído do ambiente é 11 vezes a chance dele não estar. 

Para o desfecho 2, as chances de um indivíduo estar estressado aumentou em 9, 13 

e 20 vezes com as variáveis porta aberta para o recebimento de instruções como 

fonte de ruído, falta de atenção e irritação, respectivamente. No desfecho 3, a 

chance de ter dificuldade para se comunicar aumenta 21 vezes quando o indivíduo 

se diz incomodado com o ruído do ambiente. Enquanto que para o desfecho 4, a 

chance de ter audiometria alterada aumenta quatro vezes quando o som do rádio do 

tráfego aéreo incomoda. 

Em suma, a relação entre exposição ao ruído e as variáveis estresse, 

incômodo, irritabilidade, falta de atenção e dificuldades para se comunicar foram 

anteriormente verificadas em diversas pesquisas. Dessa forma, estava previsto, 

principalmente pelas altas significâncias nos testes de qui-quadrado, que haveriam 

associações nos modelos de regressão ajustados. Tais resultados corroboram, com 

alta significância, a maioria dos estudos supra citados na presente discussão. 

Finalmente, com relação a consistência interna (confiabilidade) do 

instrumento utilizado na presente pesquisa, o Alpha de Cronbach indicou que o 

questionário é excelente (0.916). Entretanto, também foi possível observar que o 

alpha obtido separadamente por seções (Tabela 29), mostrou que determinadas 

partes do instrumento não tem boa confiabilidade (Seções 1, 2 e 3). Ao considerar 
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que tais seções referem-se a dados pessoais, percepção subjetiva do ruído do 

ambiente e efeitos do ruído na emoção; pode-se inferir que um grau de variabilidade 

já era esperado. Todavia, também é preciso ressaltar que o questionário possui 

algumas perguntas que se repetem ao longo das sete seções, o que pode aumentar 

o valor do alpha. Dessa forma, apesar dos resultados da presente pesquisa terem 

concluído que o questionário utilizado é de alta confiabilidade, outros estudos são 

necessários para verificar se os valores do Alpha de Cronbach são similares ou não. 

Como se pode notar nesse estudo, cuja amostra foi constituída por policiais 

militares de um grupamento de radiopatrulha aérea, é grande a preocupação com os 

agentes estressores presentes no ambiente e na organização do trabalho desses 

profissionais. Segundo Wagner, Paim e Pederoso (2012), o trabalho do policial é um 

dos mais estressantes. 

O estado de atenção e de alerta é uma constante na rotina de trabalho dos 

policiais (Minayo, Adorno, 2013) e é mais exacerbada principalmente nos pilotos 

militares (Lahtinen et al., 2010). A presença do ruído nas atividades desses 

profissionais interfere na comunicação e, ao mesmo tempo, é um risco para adquirir 

perda auditiva. Há necessidade, portanto, de uso de proteção auditiva adequada 

para a realização das atividades militares, em especial para os tripulantes de 

aeronaves (Lathinen et al., 2010; Guida, Diniz, Kinoshita, 2011; Heupa, Gonçalves, 

Coifman, 2011; Muhr, Rosenhall, 2011; Hong, Ching, Samo, 2013; Mesquita, 

Fernandes, 2013; Taxini e Guida, 2013). 

O trabalho pode ser um fator de prazer, mas quando gera sofrimento físico 

e/ou psíquico, aumento da carga cognitiva, cansaço, insônia, entre outras 

alterações; pode trazer consequências irreparáveis à vida do trabalhador. (Pinto, 

Figueiredo, Souza, 2013). 

A presença do agente físico ruído, é mais um estressor no ambiente de 

trabalho dos militares do grupamento de radiopatrulha aérea e o incômodo 

provocado pode agravar o estresse desses profissionais, e comprometer a 

segurança de todos os cidadãos que necessitam dos serviços dessa corporação. 
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6. CONCLUSÕES 

 

• A ocorrência de alterações auditivas, em pelo menos uma orelha, foi de 42%. 

• A maioria do profissionais militares (84%), considera a aeronave ruidosa e 

classificam esse ruído como intenso (88%). 

• Do total da amostra, 60% se sentiam muito incomodados com o ruído. 

• O sintoma mais relatado pelos profissionais, nesse estudo, foi o zumbido. 

• A maioria dos profissionais militares referiu cansaço (66%) e falta de atenção 

(34%) após a jornada de trabalho 

• O incômodo, o estresse, a dificuldade para se comunicar e a presença de 

perda auditiva foram estatisticamente associados com o ruído no ambiente de 

trabalho e com diversos efeitos na saúde, decorrentes dessa exposição. 

• Há necessidade de uso de proteção auditiva adequada as necessidades dos 

tripulantes das aeronaves da população desse estudo, para não comprometer 

a comunicação e segurança durante o voo. 

• Todos os pesquisados acreditam que é possível melhorar as condições do 

ruído do ambiente no seu local de trabalho e desses, 45 (90%) acreditam que 

ações educativas são fundamentais para isso. 

• A consistência interna (confiabilidade) do questionário utilizado na presente 

pesquisa foi excelente. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1 - Aprovação do Comitê de Ética 
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Anexo 2 - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu, Vera Cecilia Gelardi, fonoaudióloga, portadora RG 9 374 222-8, estabelecida na Rua 
Tito, nº 88-apto 123, CEP05051--000, na cidade de São Paulo, cujo telefone de contato é (11) 
98244912, vou desenvolver uma pesquisa intitulada: “Efeitos na audição e incômodo 

relacionado à exposição a ruído em um grupamento de radiopatrulha área”. 

O objetivo desta pesquisa é estudar os efeitos na audição e o incômodo relacionado à 
exposição a ruído em militares de um grupamento de radiopatrulha aérea.  A sua participação 
proporcionará um melhor conhecimento a respeito de sua condição auditiva e, principalmente 
de como o incômodo provocado pelo ruído durante o desenvolvimento de suas atividades 
profissionais pode interferir e até comprometer essas atividades, que pela própria atribuição já 
são arriscadas.  
 
Para obter os dados necessários a realização da pesquisa o Sr(a) será submetido aos exames 
de: Audiometria Tonal e testes auditivos com fala, ambos não invasivos. O Sr será solicitado 
a  responder a um questionário com perguntas relacionadas ao incômodo provocado pela 
exposição ao ruído.  
 
Não existem outras formas de obter dados com relação ao procedimento em questão e que 
possam ser mais vantajosos. Necessitamos que o(a) Senhor(a) concorde em participar dessa 
pesquisa que é voluntária e não lhe trará nenhum  risco ou desconforto. 
 
Informo que o (a) Sr (a) tem a garantia de acesso, em qualquer etapa do estudo, sobre 
qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas. Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre 
a ética desta pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – CampusMonte Alegre, situado na Rua 
Ministro Godói, 969 – Perdizes – São Paulo – SP-CEP: 05015-001 – Tel./FAX: (11) 3670-
8466 – e-mail: cometica@pucsp.br e comunique-se com o Coordenador Prof. Dr. Edgard de 

Assis Carvalho. 
 
Também é garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar do estudo, sem qualquer prejuízo, punição ou atitude preconceituosa.  
 
Garanto que as informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros participantes, 
não sendo divulgada a identificação de nenhum dos participantes, portanto serão garantidos o 
seu sigilo e a sua confidencialidade. Os dados obtidos terão uso exclusivo para fins científicos 
e acadêmicos 
 
O Sr (a). tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas e, 
caso seja solicitado, daremos todas as informações que solicitar. 
 
Não existirão despesas ou compensações pessoais para o participante em qualquer fase do 
estudo. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir 
qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa. 
 
Eu me comprometo a utilizar os dados coletados somente para pesquisa e os resultados serão 
veiculados através de artigos científicos em revistas especializadas e/ou em encontros 
científicos e congressos, sem nunca tornar possível a identificação dos participantes. 
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Anexo está o consentimento livre e esclarecido para ser assinado caso não tenha ficado 
qualquer dúvida. 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Acredito ter sido suficiente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 

mim, descrevendo o estudo: “Efeitos na audição e incômodo relacionado à exposição a ruído em 

um grupamento de radiopatrulha área”. 

Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, 

seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso aos 

resultados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo. 

Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei  retirar o meu consentimento a 

qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou prejuízo ou perda de qualquer 

benefício que eu possa ter adquirido. 

 

Data:   /   /20113 

Assinatura: 

Nome: 

Endereço: 

RG. 

Fone:  

                                                                                                          

                                                                                                        São Paulo, / /2013 

 

                                                                                                              Vera Cecilia Gelardi 
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Anexo 3 - Termo de autorização da instituição 
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Anexo 4 - Lista de Palavras Trissílabas Foneticamente Balanceadas 

1. farofa 

2. sapato 

3. cenoura  

4. soldado  

5. chinelo 

6. chuveiro  

7. xícara  

8. varanda 

9. vontade  

10. valeta 

11. casaco 

12. asilo 

13. brinquedo 

14. gemada 

15. gelado 

16. janela 

17. lâmpada 

18. cabelo 

19. maleta 

20. telhado 

21. coração 

22. girafa 

23. relógio 

24. telefone 

25. dinheiro 
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Anexo 5 – Questionários PM Incômodo 

 

 

 

 

 

I. DADOS PESSOAIS

Sujeito:

1. Gênero: 0. Masculino 1. Feminino

2. Data de Nascimento: 3. Idade:

4. Profissão:

5. Função: 0. Piloto 1. Co-piloto 2. Tripulante 3. Mecânico

6. Tempo de voo: Total: (horas/piloto ou co-piloto)Total: (anos/tripulante)

6a. Tempo de Policia Militar: anos

7. Horário de Trabalho:

8. O que mais o/a agrada em particular na aeronave?

Não preencher as opções abaixo

0. Alguma menção à quietude/tranquilidade 1.Nenhuma menção à quietude/tranquilidade.

9. O que mais o desagrada na aeronave? 

Não preencher as opções abaixo

0. Alguma menção à quietude/tranquilidade 1.Nenhuma menção à quietude/tranquilidade.

10. A aeronave é ruidosa ? 0. Nunca  1. Raramente  2. Ás vezes  3. Repetidamente  4. Sempre

11. Como você classifica a intensidade deste ruído: 0. Ausente  1.Leve  2.Moderado  3.Intenso  4.Não sabe

12. Você acha que você contribui com o ruído existente na aeronave ? 0.Não  1.Sim  2.Não sabe

Seção 1 – As fontes de ruído

13. Quais as principais fontes de ruído de dentro da aeronave ?
0. Não 1. Sim

Rádio controle de chamadas de ocorrências: 0. Não 1. Sim

0. Não 1. Sim

Porta aberta para recebimento de instruções: 0. Não 1. Sim

0. Não 1. Sim

0. Não 1. Sim

14. Quais as principais fontes de ruido de fora da aeronave:

0. Não 1. Sim

0. Não 1. Sim

0. Não 1. Sim

0. Não 1. Sim

0. Não 1. Sim

0. Não 1. Sim

0. Não 1. Sim
Som alto:

As pessoas conversando:

Ar condicionado:

Nada:

Nada:

Rádio controle de tráfego aéreo:

Rotores (superior e cauda):

Trânsito:

Outras aeronaves:

Vento:

Motor:

Esta é uma pesquisa de caráter científico. 

Pedimos, por favor, que você responda todas as perguntas com toda atenção  e, em caso de dúvida, 

entre em contato com a pesquisadora Vera Cecilia Gelardi através do telefone 98244-9112.
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0. 1. 2. 3. 4.

Nada
Muito 
pouco

Mais ou 

Menos
Bastante

Extrema
mente

0. 1. 2. 3. 4.

Nada
Muito 
pouco

Mais ou 

Menos
Bastante

Extrema
mente

0. 1. 2. 3. 4.

Nada
Muito 
pouco

Mais ou 

Menos
Bastante

Extrema
mente

0. 1. 2. 3. 4.

Nada
Muito 
pouco

Mais ou 

Menos
Bastante

Extrema
mente

20. O ruído do ambiente provoca formigamento na 
cabeça?

32. O som do rádio do trafego aéreo te incomoda?

26. O ruído do ambiente te causa dor de cabeça?

27. O ruído do ambiente te deixa mais cansado?

28. O ruído do ambiente te causa falta de apetite?

Seção 5 – Experiência do ruído de diferentes fontes 
nas aeronaves

Seção 2 – Percepção subjetiva do ruído ambiente

Seção 3 – Efeitos do ruído na emoção 

29. O ruído da abertura e fechamento da porta da 
aeronave te incomoda?

30. O ruído da abertura e fechamento da porta da 
aeronave durante o voo te incomoda?

31. O ruído da conversa dos tripulantes dentro da 
aeronave te incomoda?

Seção 4 – Efeitos do ruído na fisiologia

21. O ruído do ambiente te causa mau humor?

22. O ruído do ambiente te irrita?

23. O ruído do ambiente aumenta sua pressão?

24. O ruído do ambiente acelera seu coração?

25. O ruído do ambiente te causa zumbido?

15. O ruído do ambiente te deixa estressado?

16. O ruído do ambiente te causa falta de atenção?

17. O ruído do ambiente te incomoda?

18. O ruído do ambiente te causa tontura?

19. O ruído do ambiente dificulta a comunicação com 
os outros?

34. O ruído do vento dentro da aeronave te 
incomoda?

33. O som do rádio comando te incomoda?

35. O ruído da conversa de visitantes/autoridade te 
incomoda?
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0. 1. 2. 3. 4.

Nada
Muito 
pouco

Mais ou 

Menos
Bastante

Extrema
mente

0. 1. 2. 3. 4.

Nada
Muito 
pouco

Mais ou 

Menos
Bastante

Extrema
mente

51. Você acha que o ruído no GRPA pode prejudicar os profissionais? 0. Não 1. Sim.

51.a.1 0. Não 1. Sim.
51.a.2 0. Não 1. Sim.
51.a.3 0. Não 1. Sim.
51.a.4 0. Não 1. Sim.
51.a.5 0. Não 1. Sim.

52. Você acha que o ruído na aeronave pode prejudicar os profissionais? 0. Não 1. Sim.

52.a.1 0. Não 1. Sim.
52.a.2 0. Não 1. Sim.
52.a.3 0. Não 1. Sim.
52.a.4 0. Não 1. Sim.
52.a.5 0. Não 1. Sim.
52.a.6 0. Não 1. Sim.
52.a.7 0. Não 1. Sim.

43. O ruído da conversa de visitantes te incomoda?

Seção 6 - Experiência com o ruído de diferentes 
fontes de fora das aeronaves

36. O ruído da sirene de aviso de ocorrência te 
incomoda?

37. O ruído das aeronaves pousando e decolando te 
incomoda?

38. O ruído da troca de turnos dos profissionais te 
incomoda?

39. O ruído dos profissionais falando alto ou gritando 
te incomoda?

40. O ruído da abertura ou fechamento de portas das 
salas te incomoda?

41. O ruído dos passos (caminhar) te incomoda?

42. O ruído de celulares de incomoda?

51.a Se sim:

52.a Se sim:

Alteração auditiva:

Alteração do Sono:

Alterações comportamentais:

Estresse:

Irritabilidade:

Estresse:

Irritabilidade:

Alteração auditiva:

Dor de cabeça:

Alteração da atenção:

Cansaço:

Zumbido:

48. O ruído te atrapalha na execução de tarefas?

49. O ruído te atrapalha de entender o que os outros 
estão falando?

50. O ruído te deixa desatento?

44. O ruído do telefone tocando te incomoda?

45. O ruído da conversa entre os profissionais te 
incomoda?

Seção 7 – Impacto do ruído ambiente na 
performance do trabalho

46. O ruído atrapalha sua eficiência no trabalho?

47. O ruído atrapalha seu raciocínio?



 84 

 

  

53.a.1 0. Não 1. Sim.
53.a.2 0. Não 1. Sim.
53.a.3 0. Não 1. Sim.
53.a.4 0. Não 1. Sim.
53.a.5 0. Não 1. Sim.
53.a.6 0. Não 1. Sim.

0. Não 1. Sim.

54.a.1 0. Não 1. Sim.
54.a.2 0. Não 1. Sim.
54.a.3 0. Não 1. Sim.
54.a.4 0. Não 1. Sim.
54.a.5 0. Não 1. Sim.
54.a.6 0. Não 1. Sim.
54.a.7 0. Não 1. Sim.

0. Não 1. Sim.

55.a.1 0. Não 1. Sim.

55.a.2 0. Não 1. Sim.

55.a.3 0. Não 1. Sim.

55.a.4 0. Não 1. Sim.

55.a.5 0. Não 1. Sim.

55.a.6 0. Não 1. Sim.

Troca ou manutenção das aeronaves:

Tratamento acústico nas salas do GRPA:

Melhorar a infraestrutura:

Diminuir as visita:

Nada:

Ruído do tráfego terrestre:

Conversa profissional:

Manutenção de motores de aeronaves:

Gerador e motores:

Ações educativas:

55. Em sua opinião, o que pode ser feito para melhorar o barulho no seu 
local de trabalho:

Alteração da atenção:

Sirene de aviso de ocorrência:

Ruído dos rotores:

Telefone:

54. Existe algum ruído que você considere necessário?

Estresse:

Irritabilidade:

Alteração auditiva:

Dor de cabeça:

Cansaço:

53.a Se sim:

0. Não 1. Sim.

54.a Se sim:

53. Você acha que o ruído da aeronave pode prejudicar visitantes, 
consultores, autoridades, entre outros?
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Histórico Clínico 

 

 

  

1. Você entende o que as pessoas falam?

1. Sim 0. Não

2. Você entende o que as pessoas falam em ambiente ruidoso?

1. Sim 0. Não

3. Tem ou teve algum problema nos ouvidos?

1. Sim 0. Não

3.a Se 1

Qual ouvido(s) ? Quando ?

0. Esq. 1. Dir. 2. Ambos

4. Você tem zumbido?

1. Sim 0. Não

Se 1 ? 0. Às vezes 1. Sempre

Se 1, que tipo ? 0. Agudo   1. Grave

5. Você tem sensação de ouvido tampado? 1. Sim 0. Não

Se 1 ? 0. Às vezes 1. Sempre

6. Você tem dor de ouvido? 1. Sim 0. Não

Se 1, qual orelha 0. Direita 1. Esquerda 2. Ambas

7. Som forte incomoda? 1. Sim 0. Não

8. Já sofreu algum trauma auditivo? 1. Sim 0. Não

Se 1, qual (is)? 1. Tiro 2. Descompressão 3. Fogos

9. Você tem tontura? 1. Sim 0. Não

10. Você tem dor de cabeça? 1. Sim 0. Não

11. Você usa protetor auditivo em seu trabalho? 1. Sim 0. Não

Se 1, como você usa?

0. Tempo todo 1. Instrução de tiro 2. Outras atividades 3. Durante o Vôo

12. Qual tipo de protetor auditivo você usa?

0. Plug 1. Concha 4. Não usa

2. Espuma Moldável 3. Protetor Personalizado
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13. Depois que começou a trabalhar no GRPA você passou a ter?

0. Zumbido 7. Insônia

1. Tontura 8. Ansiedade

2. Sensação de ouvido tampado            9. Cansaço

3. Dor de cabeça 10. Falta de atenção e concentração

4. Estresse                                                   11. Outro:

5. Alteração da pressão arterial

6. Dor de estômago                                    

14. Após sua jornada de trabalho você  apresenta?

0. Zumbido 7. Insônia

1. Tontura 8. Ansiedade

2. Sensação de ouvido tampado            9. Cansaço

3. Dor de cabeça 10. Falta de atenção e concentração

4. Estresse                                                   11. Outro:

5. Alteração da pressão arterial

6. Dor de estômago                                    

15. Em geral você diria que sua audição é...

0. Ruim

1. Regular

2. Boa

3. Muito boa

4. Excelente

16. Atualmente você acha que...

0. Ouve da mesma forma que ouvia antes

1. Apenas o ouvido direito ouve menos do que antes

2. Apenas o ouvido esquerdo ouve menos do que antes

3. Os dois ouvidos ouvem menos do que ouviam antes

4. Não sabe

17. Você sente que tem perda auditiva...

0. Não 

1. Sim

2. Não sabe


