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RESUMO 

 
Nelli MP.  Estudo da audição e incômodo auditivo em trabalhadores do setor 
canavieiro exposto a ruído e produtos químicos. [Dissertação de Mestrado]. Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo, 2015. 
 
 
Introdução: A exposição continuada a ruído pode gerar tanto efeitos auditivos, 
quanto não auditivos, a saber: incômodo, irritabilidade, estresse, cansaço, dores de 
cabeça e falta de atenção, dentre outros. Além do ruído, diversos produtos químicos 
presentes nos ambientes de trabalho podem provocar efeitos deletérios à saúde dos 
trabalhadores. Objetivo: Estudar os efeitos auditivos e o incômodo em trabalhadores 
do setor canavieiro, expostos à ruído e produtos químicos. Método: A amostra foi 
constituída por 120 trabalhadores do setor canavieiro, todos do sexo masculino. A 
amostra foi dividida em quatro grupos: Grupo Controle (C),30 trabalhadores sem 
exposição a ruído e produtos químicos; Grupo Químico (Q) , 30 trabalhadores 
expostos à herbicida e não a ruído; Grupo Ruído (R) , 30 trabalhadores expostos à 
ruído mas não a produtos químicos e Grupo Ruído e Químico (RQ), 30 trabalhadores 
expostos a ruído e produtos químicos. Os procedimentos incluíram a audiometria 
tonal, anamnese e aplicação de um questionário de incômodo decorrente da 
exposição a ruído (baseado em Ferreira, 2013). A análise estatística foi realizada em 
várias etapas, com o objetivo de comparar os resultados entre os quatro grupos. Para 
as variáveis selecionadas, foi aplicada o teste qui-quadrado de homogeneidade e 
nível de significância adotado em cada teste foi de 5%. No final, foi realizada a análise 
da consistência interna (confiabilidade) do questionário, por meio do teste Alpha de 
Cronbach. Resultados:   A ocorrência  de  perdas auditivas  foi  significantemente  
maior nos grupos R e RQ (33,33% respectivamente). Os mesmos grupos foram os 
que consideraram seu ambiente de trabalho ruidoso (mais de 50% dos indivíduos 
escolheram a categoria de resposta repetidamente/sempre). A queixa de incômodo 
ao ruído foi relata em maior porcentagem pelo grupo RQ (73.33%). Irritação, Dor de 
Cabeça e Cansaço foram os sintomas decorrentes da exposição ao ruído mais 
relatados nos grupos C (13,34%, 23,33% e 6,66%), R (16,67%, 6,67% e 13,33%) , 
RQ (36,67%, 23,66% e 43,33%). Os quatro grupos reconheceram, com significância 
estatística, os seguintes efeitos que o ruído pode ocasionar à saúde: alteração 
auditiva, estresse, irritabilidade, dor de cabeça e cansaço. Com exceção do grupo C, 
70% dos sujeitos dos sujeitos dos outros três grupos acreditam que com ações 
educativas e troca ou manutenção dos equipamentos podem melhorar as condições 
do ruído do ambiente de trabalho. Conclusões: A ocorrência de perda auditiva foi 
estatisticamente significante nos grupos R e RQ. A maioria do grupo R e RQ acha 
seu local de trabalho ruidoso, porem apenas o grupo RQ queixa-se do incomodo 
decorrente do ruído. Ficou evidente que as maiores ocorrências de queixas auditivas 
e não auditivas foram no grupo R e RQ. A consistência interna do questionário 
(confiabilidade) utilizado na presente pesquisa foi excelente. 
 

Palavras Chave: ruído, audição, perda auditiva provocada por ruído, produtos 

químicos. 
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ABSTRACT 

 

Nelli MP. Study of hearing and auditory nuisance in sugarcane industry workers 
exposed to noise and chemicals. . [Master Dissertation]. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo, 2015. 

 

Introduction: Continuous noise exposure can cause auditory and non-auditory 
effects, such as: annoyance, irritability, stress, fatigue, headaches, and lack of 
attention, among others. Besides noise, several chemicals in the workplace may 
cause deleterious health effects. Objective: Study auditory effects and noise 
annoyance among sugarcane industry workers exposed to noise and chemicals. 
Method: The sample consisted of 120 male workers of sugarcane industry divided 
into four groups: Control Group (C), 30 workers non exposed; Chemical Group (Q), 30 
workers exposed to herbicide, but not to noise; Noise Group (R ), 30 workers exposed 
to noise, but not to chemicals, and Noise and Chemical Group (RQ), 30 workers 
exposed to noise and chemicals. The procedures included pure tone audiometry, 
interview and a questionnaire (based on Ferreira, 2013). The statistical analysis was 
performed in several steps. For selected variable, the chi-square test of homogeneity 
was applied and the level of significance adopted was 5% in each test. In the end, the 
internal consistency analysis (reliability) of the questionnaire was performed through 
Cronbach´s (alpha). Results: The occurrence of hearing loss was significantly higher 
in the R and RQ groups (33,33% respectively). These same groups were those who 
considered their workplace noisy (over 50% of individuals chose response category 
repeatedly / always). The RQ group reported noise annoyance complaint in higher 
percentage (73.33%). Irritation, headache and fatigue were the symptoms of noise 
exposure, with greater significance in the C group (13,34%, 23,33% and 6,66%), R 
(16,67%, 6,67% e 13,33%), RQ (36,67%, 23,66% and 43,33%). In the four groups, 
the effects such as: hearing loss, stress, irritability, headache and fatigue were 
statistically significant in recognition of what noise may cause. With the exception of 
the C group, 70% of individuals of the other three groups believe that educational 
actions and exchange or maintenance of the equipment can improve the noise 
conditions in the workplace. Conclusion: Hearing loss was statistically significant in 
the R and the RQ groups. Most of the R and the RQ group think that their workplace 
is noisy, however only the RQ group complains of noise annoyance. It was evident 
that the most significant auditory and non-auditory complaints are from the R and the 
RQ groups. Internal consistency (reliability) of the questionnaire used in this study was 
excellent. 
 
 
Keywords: Noise, Hearing , Noise-Induced, chemicals 
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1 – INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

No Brasil, o ruído foi reconhecido como agente de risco para audição no 

ambiente de trabalho por meio da Portaria nº 3.214 do Ministério do Trabalho, de 08 

de junho de 1978, que Aprovou as Normas Regulamentadoras - NR - do Capítulo V, 

Título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e Medicina do 

Trabalho. A NR-15 é a norma que estabelece os limites máximos de exposição aos 

mais diferentes agentes de risco à saúde dos trabalhadores. No caso do ruído, 

quando a exposição ultrapassa 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 e a fornecer equipamento de 

proteção individual. 

Para que se cumpra a Lei supracitada, é necessário que a empresa desenvolva 

um documento com o objetivo de abordar as questões relacionadas aos impactos 

ocupacionais do ambiente de trabalho na saúde do trabalhador. O processo de 

desenvolvimento do Programa de Controle Médico em Saúde Ocupacional (PCMSO, 

NR-7) e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA, NR-9)  se baseiam 

em analisar os aspectos causadores de impactos das atividades na saúde dos 

trabalhadores da empresa, por meio de ações de vigilância in loco. São realizadas 

análises dos riscos para identificar quais são as exposições  dos trabalhadores para 

propor medidas de controle; neutralizando e ou minimizando as exposições, definindo 

as medidas de mitigação - organizacional, operacional e estrutural - que serão 

adequadas à empresa. Além disso, também estabelecem como deve ser o controle 

biológico das exposições a riscos à saúde. 

São base para estes Programas às exigências da Lei 6.514, de dezembro de 

1977, que altera o capitulo V do Titulo ll da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 

relativos à Segurança Medicina do Trabalho, portaria 3.214 de 08 de junho de 1978 

– Normas Regulamentadoras, com foco na NR 31 – PROGRAMA DE GESTÃO 

INTEGRADA - PGI, com redação dada pela Portaria SSST nº 25, publicada no DOU 

de 30 de Dezembro de 1994, apoiada pelas demais NRs de 01 a 36, em especial as 

NR 31 – PROGRAMA DE GESTÃO INTEGRADA, NR 07-PROGRAMA DE 

CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL. E o LTCAT (Laudo Técnico das 

Condições do Ambiente de Trabalho); documento baseado nas avaliações das 

condições ocupacionais relacionadas com os Agentes Físicos, Químicos e Biológicos.  
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Mesmo considerando toda a Legislação vigente, vale ressaltar que cada 

segmento industrial tem riscos peculiares ao seu processo produtivo e, desta forma, 

refletem distintas realidades de exposições ocupacionais. No que concerne à 

presente pesquisa, o foco de atenção é a agroindústria, mais especificamente o setor 

canavieiro.   

O Departamento de Engenharia Mecânica da Unesp, campus Bauru-SP, 

possui um grupo de pesquisa intitulado: “Projeto e Segurança em Máquinas 

Agrícolas”, no qual professores e alunos desenvolvem estudos sobre a relação 

homem/máquina em equipamentos agrícolas. Uma das pesquisas mais destacadas 

é a avaliação dos níveis de ruído provenientes dos maquinários utilizados. Do ponto 

de vista da ergonomia, o posto de trabalho do tratorista é um dos mais sacrificantes 

para o desempenho da função. Além do ruído, o operador do trator está sujeito á 

vibração, insolação, calor e gases do motor, poeira, insetos, defensivos agrícolas e 

outros (Fernandes, 2003).  

Sendo assim, é notório que o ruído está presente, além dos ambientes de 

trabalho, nas atividades de lazer e, desta forma, representa um problema de saúde 

pública. Porém, não são apenas os problemas auditivos que o ruído pode trazer como 

consequência, mas também, os não auditivos como nervosismo, irritabilidade, 

estresse, dificuldade de atenção e concentração e alterações do sono. (Samelli e 

Fiorini, 2011). 

Além dos efeitos auditivos decorrentes das exposições a ruído que continuam 

sendo objeto de investigações, os efeitos não auditivos passaram a ser um dos 

principais alvos das pesquisas científicas. 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 da 

população. 

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

ruído é caracterizado por sentimentos negativos de perturbação, insatisfação, 

desagrado, irritação e inconveniência. 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. Desta forma, torna-se fundamental a 
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realização de pesquisas acerca de efeitos não auditivos decorrentes da exposição a 

ruído ocupacional e/ou ambiental. 

Dentre as diversas categorias que estão expostas ao ruído ocupacional, estão 

as do setor canavieiro, tais como: tratoristas, motoristas de caminhão e de colhedora 

mecânica e mecânicos, dentre outros. Entretanto, além do ruído, muitas vezes 

também há exposição a produtos químicos, principalmente nas funções de 

aplicadores de herbicidas e nos mecânicos. Assim, a preocupação passa a ser os 

efeitos das exposições simultâneas a diversos agentes de risco na saúde dos 

trabalhadores.  

Alguns produtos químicos como solventes, metais pesados, asfixiantes e 

pesticidas organofosforados foram investigados como potencialmente ototóxicos por 

estarem muito presentes em diversos processos produtivos. Estas substâncias 

diferem em suas estruturas moleculares, podendo atuar sobre diferentes pontos do 

sistema auditivo e de diversas formas. (Nudelmam et al, 2000) 

Com o objetivo de justificar a importância de estudos com trabalhadores do 

setor canavieiro, faz-se necessária apresentar uma fundamentação teórica, tanto 

sobre os efeitos auditivos e não auditivos decorrentes da exposição ao ruído 

ocupacional, quanto os das exposições a ruído e produtos químicos. Será priorizada 

a coerência das idéias, mesmo que seja em detrimento da cronologia dos estudos. 

 

1.1 – Ruído e Saúde   

 

De acordo com o Ministério da Saúde ( 2006 ), quando o ruído é intenso e a 

exposição a ele é continuada, em média 85dB(A) por oito horas por dia, ocorrem 

alterações estruturais na orelha interna, que determinam a ocorrência da PAIR (Perda 

Auditiva Induzida Por Ruído - CID 10 – H83.3). A PAIR é um dos agravos mais 

frequentes à saúde dos trabalhadores, estando presente em diversos ramos de 

atividade, principalmente siderurgia, metalurgia, gráfica, têxtil, papel e papelão, 

vidraria, dentre outros. Para Manubens (2001), a PAIR é a segunda causa de perda 

auditiva no homem, além de ser a mais frequente das doenças ocupacionais e as 

relacionadas ao trabalho. 

Em 2003, Borchgrevink, já citava em seu estudo que o ruído é um risco para a 

saúde. O efeito adverso à saúde, cientificamente comprovado, é a perda auditiva 
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induzida por ruído (PAIR). Além disso, o ruído também pode afetar a qualidade de 

vida e causar irritação e perturbação do sono. Porém, essa evidência científica dos 

efeitos não-auditivos do ruído ainda é objeto de investigação científica. 

A definição de "saúde"  para a WHO é criticamente discutida em seu contexto 

amplo. A tomada de decisão na política de ruído tem de ser feita no intervalo de 

avaliação entre o bem-estar social e físico. O termo "negativo" é crucial no processo 

de caracterização do risco. Em termos toxicológicos refere-se a um único evento em 

si; em termos psicossociais refere-se ao número relativo de pessoas atingidas. A 

evidência da associação entre o ruído da comunidade e os desfechos 

cardiovasculares tem sido avaliada. Os resultados de estudos epidemiológicos nesta 

área podem ser utilizados para a tomada de decisão ao avaliar que níveis de ruído 

máximo são aceitáveis para a comunidade, sem comprometer a saúde (Babish, 

2004). 

Mcbride et al. (2003) do Departamento de Medicina Preventiva e Social, da 

Universidade de Otago, em Dunedin (Nova Zelândia), estudaram uma amostra 

transversal aleatória proveniente de fazendas de trabalho agrícola. Os procedimentos 

incluíam teste audiométrico, questionário e dosimetria de ruído. Do total de 586 

trabalhadores, 65% participaram da pesquisa. O ruído na sub-amostra de 60 fazendas 

estava em uma faixa entre 84,8 e 86,8dB (A) e as perdas auditivas foram consistentes 

com esse nível de exposição. Idade, ser motoristas de trator sem utilizar equipamento 

de proteção auditiva e trabalhar com metal; foram os fatores de risco mais 

importantes. 

Rabinowitz et al. (2005) realizaram um estudo transversal para avaliar a 

prevalência e o impacto da perda auditiva na população agrícola migrantes nos 

Estados Unidos da América. Cento e cinquenta migrantes e trabalhadores agrícolas 

sazonais foram pesquisados em uma série de feiras de saúde realizadas em campos 

de migrantes. Um questionário bilíngue com itens relacionados à audição, audiometria 

tonal liminar e timpanometria foram realizados em uma unidade móvel adaptada. 

Como resultado mais significativo nessa pesquisa, mais da metade dos indivíduos 

tinha algum grau de perda auditiva em frequências audiométricas entre 500 e 6.000 

Hz, especialmente nas frequências mais altas.  

Lopes et al.( 2007) estudaram a audição e sua relação com a qualidade de vida 

do motorista de caminhão. Por meio de um estudo epidemiológico transversal em 75 

motoristas, foram realizadas anamnese, questionário sobre qualidade de vida e a 
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audiometria tonal liminar e logoaudiometria. Como conclusão desse estudo, a 

prevalência de alterações auditivas sugestivas de PAIR foi de 28,6% nessa classe 

profissional, porém, a qualidade de vida não esteve relacionada aos resultados 

obtidos nos audiogramas. 

Foltz et al. (2012) estudaram o perfil audiológico de pilotos agrícolas expostos 

a ruído intenso diariamente e identificaram que mais da metade da amostra tinha 

limiares auditivos com configuração de entalhe em frequências mais altas, mesmo 

com o uso contínuo protetores auditivos.  

Segundo Martins et al. (2011), o  ruído é caracterizado como fator mais 

prevalente na origem das doenças ocupacionais, gerando danos auditivos e extra-

auditivos. O estudo visou, por meio de uma revisão sistemática, descrever os efeitos 

extra-auditivos dos níveis elevados de ruído ocupacional na saúde dos trabalhadores. 

Foram utilizados os descritores “efeitos do ruído”, “saúde do trabalhador” e “risco 

ocupacional” para publicações entre 2000 e 2010, disponíveis online. Foram 

selecionadas publicações das bases Medical Literature Analysis and Retrieval 

System Online (MEDLINE) e Scientific Eletronic Library Online (SciELO). O estudo 

evidenciou relatos de hipertensão arterial, comprometimento do sistema respiratório, 

distúrbios circulatórios, distúrbios de comunicação, comprometimento da qualidade 

do sono, estresse, alterações vestibulares e metabólicas; como os principais efeitos 

extra-auditivos decorrentes dos níveis elevados de ruído ocupacional. 

O sono é um estado fisiológico de recuperação que podem ser negativamente 

afetado tanto por fatores como estresse psicossocial e trabalho, como por estímulos 

externos como, por exemplo, o ruído. Perda crônica do sono é um problema comum 

na sociedade de hoje, e pode ter repercussões na saúde, tais como: 

comprometimento cognitivo; alteração do humor; alterações nos sistemas 

cardiovascular e  endócrino, bem como na função imunológica. O artigo analisa a 

definição de sono perturbado contra a privação do sono, bem como os efeitos do ruído 

sobre o sono. Fatores ambientais, tais como a pressão de trabalho, as escolhas de 

estilo de vida e do ruído são as principais causas de distúrbios do sono. O sono é um 

estado de recuperação fisiológica fundamental e, desta forma, distúrbios do sono são 

a causa de muitos efeitos negativos na saúde. Tais efeitos incluem problemas 

cardiovasculares, distúrbios neuroendócrinos, alterações na cognição, humor e da 

memória. As relações causais entre a exposição ao ruído, os efeitos sobre o sono e 

a contribuição para os distúrbios de saúde, tanto físicas e comportamentais, ainda 
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não estão firmemente estabelecida. Muitos dos efeitos sobre a saúde têm sido 

demonstrados em estudos com vistas às condições que levam a fragmentação do 

sono e restrição secundária do mesmo. Mesmo quando o ruído é utilizado 

experimentalmente para induzir essas fragmentações, a compreensão dos efeitos da 

exposição crônica e qual é o pior tipo de ruído para a saúde ainda não foram 

elucidados e justifica novas investigações (Zaharna e Guilleminault, 2010). 

O artigo de Lercher et al. (2011) revisa o conhecimento existente a partir de 

estudos com ênfase numa perspectiva de estresse ambiental contextualmente 

dirigido, onde os efeitos adversos para a saúde por conta do ruído são estudados em 

um quadro mais amplo da saúde ambiental, a saber,  a suscetibilidade e o 

enfrentamento. Os resultados apresentam dados relevantes por idade, sexo e história 

familiar em quase todos os estudos e sugerem uma forte necessidade de considerar 

a não-linearidade na exposição-resposta analisada. Sendo assim, diferentes 

procedimentos de modelagem de ruído podem apresentar variações nas curvas de 

resposta de exposição, com consequência para a avaliação de risco à saúde pública. 

Juang et al. (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 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. 
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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 cinco relacionados a outras fontes de ruído. Em nove 

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. 

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 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. 

De acordo com Wiwantikit (2014), artigo sobre o efeito do ruído sobre a saúde 

dos motoristas de ônibus é muito interessante. (Bruno et al, 2013). Foi observado no 
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estudo que "os motoristas de ônibus têm considerável nível de incômodo barulho e 

alguns efeitos na saúde são percebidos."  Para Wiwantikit, não há nenhuma dúvida 

de que o incômodo ruído é um problema importante para o motorista do ônibus, 

afetando sua saúde. No entanto, existem muitas condições que podem contruibuirem 

também para os problemas entre os condutores estudados. As doenças de base e 

problemas psicológicos, o contexto socioeconômico e do ambiente de trabalho 

também deve ser considerada. Além disso, alguns motoristas podem ter 

comportamentos adicionais de risco à saúde, como a ingestão de bebidas alcoólicas 

e uso de tabaco. Não há dúvida de que o ruído deve ser considerado como um fator 

importante de degradação a saúde dos motoristas de ônibus; mas, ele não é o único 

problema. Como uma solução extra para resolver o problema, uma estação de 

trabalho redesenhado também pode ser proposto como um método eficaz para 

reduzir o stress psicológico de motoristas de ônibus, devido à exposição ao ruído e 

agressões ambientais. Outra solução importante para resolver o problema seria a 

compra de onibus, com um motor traseiro.  

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%). 

Para Gilardi, VC (2014), 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. Sua dissertação de mestrado teve como objetivo, estudar os efeitos 

auditivos e o incômodo relacionado à exposição ao ruído em militares de um 

grupamento de radiopatrulha aérea. 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 
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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. Como 

resultado, 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.. 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. 

 

1.2 – Efeitos da exposição simultânea a ruído e produtos químicos 

 

Fechter, em 1999, já explicava o mecanismo da potencialidade individual e da 

contaminação quimica do monóxido de carbono e dos  solventes; que geravam 

consequencias na audição. O autor concluiu que  que os gases asfixiantes e e os 

solventes orgânicos representavam duas grandes classes de produtos químicos com 

potencial ototóxico direto, bem como com capacidade de interagir com a exposição 

ao ruído rendendo  efeitos aditivos ou sinérgicos. 

Em 2002, o estudo de Stear tentou explicar a importância de compreender as 

exposições de curto prazo a solventes, pois elas também são tão nocivas quanto as 

exposições à longo prazo. No caso, o autor já indicava possíveis efeitos da exposição 

ocupacional a solventes orgânicos no Sistema Nervoso Central. 
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 Jacob et al. (2002) realizaram uma revisão de literatura sobre os efeitos 

auditivos decorrentes da exposição a chumbo, e identificaram muitos estudos acerca 

dos mecanismos da intoxicação pelo chumbo no organismo. Entretanto, pesquisas 

sobre os efeitos no  sistema auditivo eram escassas e com resultados contraditórios.   

A exposição a produtos químicos não é tão valorizada e com isso, o ruído 

permanece como sendo causa exclusiva da perda auditiva relacionada ao trabalho. 

É necessário ressaltar que algumas vezes, o setor ruidoso não é o que apresenta 

maior percentual de perda e sim aquele onde os trabalhadores estão expostos a 

produtos químicos ototóxicos (Fernandes e Morata, 2002). 

Lima et al. (2009) estudaram a exposição a pesticidas e a repercussão na 

saúde de agentes sanitaristas do Estado do Ceará. Segundo os autores, o motivo da 

escolha dessa categoria foi por serem profissionais expostos a inseticidas, durante as 

companhas antivetoriais. Os procedimentos incluíram analisar a história ocupacional 

dos agentes e o impacto na saúde. Os depoimentos revelaram condições de trabalho 

que geravam risco a saúde dos agentes, incluindo intoxicações agudas e crônicas; 

além de outros problemas relacionados como, por exemplo,  o alcoolismo.  

Botelho et al. (2009) realizaram um estudo comparativo por meio de exames 

audiométricos em trabalhadores expostos somente ao ruído (grupo I) e ruído 

associado a produtos químicos (grupo II). No total, a amostra foi composta por 155 

trabalhadores, com idade entre 18 e 50 ano e tempo de exposição de três a 20 anos. 

Houve diferença significativa na proporção de perda auditiva ocupacional da orelha 

direita entre o grupo I (3,6%) e II (15,5%). Maior significância de perda auditiva 

ocupacional no grupo II (18,3%), quando comparado ao grupo I (6%). Com relação 

ao tempo médio de exposição a agentes agressores, no grupo I foi significantemente 

maior. Mesmo o tempo de exposição do grupo II sendo menor em relação ao grupo I, 

a prevalência de perda auditiva foi maior. 

O estudo de Guida et al. (2010) verificou a possível ação sinérgica em 

trabalhadores expostos ao ruído ocupacional e praguicidas. Sendo assim, dois grupos 

foram estudados e comparados, a saber: Grupo I (expostos pela ação do ruído e 

praguicidas) e Grupo II (expostos apenas ao Ruído).  Por meio de um estudo clinico 

retrospectivo de análise de prontuários conclui-se que o Grupo I apresentava limiares 

audiométricos piores, quando comparados ao Grupo II. 

Azevedo e Waissmamm (2012), em um estudo de revisão de literatura,  

buscaram identificar o efeito de produtos químicos e ruído na gênese da perda 
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auditiva ocupacional; incluindo seus mecanismos fisiopatológicos, métodos de 

avaliação e legislação trabalhista pertinente. Verificou-se que o ruído tem sido 

atribuído, quase que exclusivamente, nas abordagens relacionadas à saúde auditiva 

dos trabalhadores. Mas não se pode desconsiderar o agente químico, pois existem 

evidencias de que esses podem levar à perda auditiva, independente da presença de 

ruído. Os autores também afirmaram que esta interação poderia levar a uma perda 

auditiva muito maior do que a perda auditiva resultante da exposição isolada ao ruído 

ou ao produto químico. Dentre os principais agentes químicos para a perda auditiva, 

os autores citam: solventes, metais (chumbo e mercúrio), asfixiantes e agrotóxicos 

organofosforados. 

A Legislação Brasileira e a internacional não exigem monitoramento da 

audição dos trabalhadores expostos a produtos químicos, exceto se estiverem 

expostos simultaneamente a níveis de ruído acima dos limites máximos de exposição 

permitidos. Porém, segundo os autores supracitados, instituições de pesquisa como 

o NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health) e a ACGIH (American 

Conference of Governmental Industrial Hygienists), desde 1998, reconhecem o poder 

de ototoxicidade de determinados produtos químicos. Mais recentemente, a União 

Européia também recomendou em sua nova diretiva relacionada ao controle de 

exposição ao ruído, onde os programas de conservação auditiva devem atender as 

necessidades dos trabalhadores expostos a riscos químicos. 

De Sena et al. (2013) tiveram como objetivo do estudo sobre a saúde auditiva 

e qualidade de vida em trabalhadores expostos a agrotóxicos, determinar a relação 

entre a exposição ao agrotóxico e a ocorrência de perda auditiva, em trabalhadores 

rurais de uma população no estado do Sergipe. Foram selecionados 351 

trabalhadores expostos e não expostos a agrotóxicos. Os procedimentos incluíram a 

avalição audiológica e aplicação de um questionário de qualidade de vida (versão 

brasileira Short- Form 36, Organização Mundial da Saúde, 2011). Os resultados 

relacionaram o uso de agrotóxico com as seguintes variáveis: o grau de toxicidade, a 

presença de perda auditiva e os índices de qualidade de vida. Os usuários de 

agrotóxicos apresentaram piores níveis de qualidade de vida, quando comparados 

com o grupo que não utilizava tal produto. Além disso, o uso do mesmo também 

interferiu, de maneira significativa, na classificação das perdas auditivas.  

O estudo de Unlu et al. (2014) teve como objetivo avaliar os efeitos exposição 

ocupacional ao ruído e solventes orgânicos em trabalhadores da industria de onibus 
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e caminhão. A amostra foi composta por 469 trabalhadores expostos a riscos e 119 

indivíduos sem nenhuma exposição (grupo controle). Os expostos foram divididos em 

três grupo: expostos somente a ruído, expostos a ruídos e uma mistura de solventes 

e expostos somente a uma mistura de solventes. Esses grupos foram comparados 

em termos de perda de audição, em ambas as orelhas. Os resultados indicaram que 

a exposição combinada a mistura de solventes e ruído pode exacerbar a perda 

auditiva em trabalhadores. Desta forma, os autores sugeriram a implantação de um 

programa adequado de proteção auditiva, com menor periodicidade na realização dos 

exames audiométricos e uso de protetores auditivos mais eficazes. 

A partir da fundamentação teórica apresentada é possível verificar que, em 

geral, a realidade na área de saúde e segurança do trabalho é a exposição simultânea 

a vários agentes de risco à saúde. Desta forma, ainda são necessários estudos que 

possam não somente identificar os diversos efeitos decorrentes dessas exposições, 

mas, também, elucidar os mecanismos de desencadeamento e as possibilidades de 

proteção. Vale ressaltar que alguns segmentos profissionais tem um maior 

contingente de riscos nos ambientes de trabalho e, assim, também despertam um 

maior interesse científico. O segmento da agroindústria rural, que se refere às 

atividades de transformação e beneficiamento de produtos agropecuários de origem 

animal ou vegetal, é um bom exemplo de ambiente com diversos riscos com 

potenciais efeitos deletérios à saúde. Assim, considerando o fato do Brasil ter um 

contundente número de agroindústrias, torna-se evidente a importância de estudos 

sobre os efeitos na saúde decorrentes das exposições simultâneas a ruído e produtos 

químicos em trabalhadores deste segmento.  
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2. OBJETIVO  

 

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

trabalhadores do setor canavieiro, expostos a ruído e produtos químicos. 
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3. MÉTODO 

 

3.1- Tipo de Estudo e Aspectos Éticos 

A pesquisa trata-se de um estudo observacional, do tipo transversal de 

inquérito; realizado na população do setor de produção da cana de açúcar localizada 

no interior de São Paulo. O estudo foi submetido pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pela Plataforma Brasil, , sob 

número 34650614.8.0000.5482 (CAAE). Os princípios éticos para realização de 

pesquisas com seres humanos foram obedecidos e antes do início dos 

procedimentos, todos receberam os esclarecimentos necessários. Aqueles que 

concordaram em participar da pesquisa, assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Anexo 1). 

 

3.2. Caracterização da Empresa  

 

A empresa atua no cultivo de cana-de-açúcar desde a administração de todo 

processo, preparo do solo e tratos culturais, plantio da cana, controle de pragas, além 

da colheita da cana por sistema manual ou mecanizado. As canas são transportadas 

para usina através de caminhões, para realização do processo final de fabricação de 

álcool, açúcar e outros derivados. 

O plantio da cana de açúcar, divide-se entre preparo do solo e o plantio em si, 

a saber: 

 Preparo do Solo: subsolagem , aplicação de corretivos (calcário e gesso) e 

gradagem.  

 Plantio: Manual (corte da muda, plantio, carregamento mecanizado, transporte 

da muda para as diferentes áreas, distribuição da muda e plantio final) e 

Mecanizado (corte da muda, transporte da muda e plantio mecanizado). 

Durante o plantio, é realizado a aplicação de fertilizantes e inseticidas para o controle 

de pragas. ( mecanizado). Após um ano, será colhida essa cana do plantio, chamada 

de 1º corte. Vale ressaltar, que as canas de açúcar dão em média cinco cortes (um 

corte por ano) e, após o 5º corte, irá para erradicação (16% da área em média ao ano 

); na qual haverá a formação de novos canaviais ( tratos culturais ). 
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A colheita da cana de açúcar, atualmente, é 95% mecanizada (até 2017 se tornará 

100% mecanizada e crua) e 5% manual (cana queimada para facilitar a colheita). A 

colheita pode se dar de duas maneiras: 

 Colheita mecanizada: feita por máquinas colhedoras e transbordo, dele para o 

caminhão de transporte que leva para a unidade industrial, conhecida como 

Usina de cana de açúcar (Figura 1) 

 

Figura 1 –Colheita Mecanizada 

 

 Colheita manual: realizada por rurícolas, carregada por máquinas e assim 

levada pelo caminhão até a Usina de cana de açúcar (Figura 2). 

 

Figura 2- Colheita Manual 

 

Após a colheita da cana de açúcar, mecanizada e/ou manual, 84% sofrerá os tratos 

culturais de soca (lembrando que os outros 16% foram para a erradicação, ou seja, o 

ciclo do plantio); sendo que esse formará novo canavial que será colhido no ano 

seguinte. Nesses tratos culturais de soca, são realizados a aplicação de insumos 

(fertilizantes e herbicidas) e, em algumas áreas, a aplicação de inseticidas para o 
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combate de pragas (a aplicação desses produtos é mecanizado). A equipe de 

herbicida costal (manual) faz a aplicação de herbicida nas áreas onde há escapes do 

mecanizado. 

A empresa está situada em uma fazenda, localizada no Município de Lençóis 

Paulista, SP. Atua no ramo cultivo de cana de açúcar e está classificada com Grau 

de Risco 03, em acordo com o Quadro I da Norma Regulamentadora 04 (NR4 - 

relação da classificação nacional de atividades econômicas, com correspondente 

Grau de Risco para fins de dimensionamento do SESMT – Serviço especializado em 

engenharia de segurança e medicina do trabalho - Tabela de apuração do grau de 

risco). Possui em seu quadro atual um total de 900 trabalhadores, sendo 780 do sexo 

masculino e 120 do sexo Feminino. (Anexo 2 – Autorização da empresa para coleta 

de dados) 

Os turnos são divididos por setores de trabalho, a saber: 

 Administrativo: turno fixo das 07h30min às 17h30min, com 01h30min de 

intervalo para refeição e folga semanal aos sábados e domingos. 

 Entre Safra - turno de revezamento no sistema 06 por 01, sendo das 

06h às 14h20min, das 14h:20min às 22h40min e das 22h40min às 07h. 

O intervalo para refeição é de 01h, com folga semanal aos domingos. O 

turno fixo também é no sistema 06 por 01, sendo das 07h às 15h20min, 

com 01h de intervalo para refeição e folga semanal aos domingos. 

 Durante a SAFRA de cana de açúcar temos os seguintes turnos: 

revezamento fixo no sistema 05 por 01, sendo das 06hmin às 14h20min, 

das 14h20min às 22h40min e das 22h40min às 07h00min. O intervalo 

para refeição é de 01h, com folga semanal em dias alternados. Já, o 

turno fixo no sistema 06 por 01, funciona das 07h00min às 15h20min, 

com 01h de intervalos de refeição e folga semanal aos domingos. 

 

3.3 – Caracterização dos Sujeitos 

Participaram dessa pesquisa 120 sujeitos do sexo masculino, com faixa etária 

entre 18 a 45 anos e pelo menos um ano de exposição aos riscos propostos.  
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Os sujeitos foram divididos em 4 grupos de acordo com o tipo de exposição, 

em concordância com o PCMSO ( Programa de Controle Médico de Saúde 

Ocupacional ) e PPRA ( Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) da empresa. 

Os níveis de ruído foram avaliados com o medidor de nível de pressão sonora, Marca 

DEC 5010, Fabricante Instrutherm (número de série 110416161 e certificado de 

calibração no 004168/2013). Sendo assim, as medições foram realizadas no posto de 

trabalho a altura máxima do ouvido dos trabalhadores, com todos os equipamentos 

da área funcionando normalmente. Os fumos metálicos e defensivos agrícolas foram 

analisados como critério observacional, (análise qualitativa), ou seja, foram 

observadas diversas situações de trabalho no ambiente ocupacional para realizar a 

análise qualitativa da exposição do agente. A partir desta análise foram estabelecidas 

as orientações de acordo com a Legislação como, por exemplo, o uso de EPIs, 

treinamento, fiscalização e orientações.   

Após a análise das funções e a identificação dos riscos, os funcionários foram 

enquadrados nos quatro grupos, a saber: 

1) Grupo C (Controle): 30 sujeitos, funcionários do setor administrativo e líderes 

do cultivo de cana de açúcar, sem exposição à ruído ocupacional e produtos 

químicos.  

2) Grupo R (Ruído): 30 sujeitos , exercendo as funções de tratoristas, 

motoristas de caminhão de carregamento de cana de açúcar e motoristas colhedora 

mecânica e transbordo), expostos à ruído ocupacional e não à produtos químicos. 

3) Grupo Q (Químico): 30 sujeitos, exercendo as funções de lavadores de autos 

e serviços gerais herbicida, expostos à herbicida e não expostos à ruído.   

4) Grupo RQ (Ruído e Químico) : 30 sujeitos, exercendo as funções de 

mecânicos e soldadores, expostos simultaneamente à fumo metálico (com indicador 

biológico para chumbo no sangue) e ruído.  

 

3.4- Procedimentos 

Uma vez aprovados nos critérios de inclusão da pesquisa, todos os sujeitos 

selecionados passaram pelo mesmo protocolo, realizado pela fonoaudióloga 
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pesquisadora. Os procedimentos incluíram protocolo de anamnese, audiometria tonal 

e aplicação de um questionário de incomodo. 

Todos os sujeitos que estavam em acordo com os critérios de inclusão, e 

aceitaram participar do estudo, assinaram o termo de consentimento livre esclarecido. 

( Anexo 1 ). 

 3.4.1- Anamnese 

Foi aplicado pela fonoaudióloga pesquisadora, um protocolo de anamnese 

(baseado em Fiorini, 2000), contendo dados pessoais e ocupacionais (Anexo 3). A 

própria fonoaudióloga fez as perguntas do protocolo da anamnese e as devidas 

anotações das respostas dos sujeitos da pesquisa. 

 3.4.2 – Audiometria Tonal 

 Para a realização da audiometria tonal (0,25 a 8 kHz), todos os sujeitos foram 

orientados a comparecer com repouso auditivo de 14 horas, de acordo com o 

preconizado pela NR 7 do Ministério do Trabalho e Emprego (1998). Previamente foi 

realizada a inspeção visual 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 uma avaliação médica e, 

automaticamente, excluídos da pesquisa. O método utilizado para obtenção dos 

limiares audiométricos foi a técnica descendente e foi utilizado um audiômetro clínico 

de um canal, devidamente calibrado segundo as normas internacionais (última 

calibração em 20/11/2013). Todos os exames foram realizados em cabina 

audiométrica, em cumprimento com as condições estabelecidas pela NR-7 (1998). 

3.4.3- Questionário de Incomodo Auditivo.   

Posteriormente, todos responderam um instrumento impresso sobre incomodo 

relacionado a exposição a ruído no trabalho (Anexo 4). Esse questionário foi adaptado 

por Ferreira, em 2013, baseado no instrumento proposto por Juang et al (2010). 

Originalmente e na adaptação, o instrumento foi destinado à funcionários de hospitais 

e, desta forma,  teve que ser modificado, pela presente pesquisadora, para atender a 

realidade dos sujeitos dessa pesquisa. Assim, foi submetido a um estudo piloto com 

cinco sujeitos para os ajustes finais do instrumento.  
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No total, o instrumento final foi composto por sete seções, a saber: 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”. 

 

3.5 – Análise dos dados  

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.  

 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. 

 
Após o término dos procedimentos, os resultados foram digitados em um banco da 

coleta de dados do Excel, adequado para análise estatística. O plano de análise 

incluiu a estatística descritiva e inferencial.  

A análise dos dados foi realizada em várias etapas. Na primeira, foram construídas 

tabelas de contingência, em que foi apresentada a distribuição de cada variável de 

interesse, obtida da amostra, para cada um dos quatro grupos, C, Q, R e RQ. Na 

segunda, procurou-se verificar, apenas descritivamente, se a distribuição de 

probabilidades de algumas variáveis selecionadas era a mesma sob os quatro grupos. 

Na terceira, para outras variáveis selecionadas, foi aplicado o teste qui-quadrado de 

homogeneidade (Bussab e Morettin, 2013). A hipótese nula estabelecida foi a de que 

a distribuição de probabilidades da variável selecionada era a mesma sob os quatro 

grupos. O nível de significância adotado em cada teste foi igual a 5%. Quando a 
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hipótese nula foi rejeitada, ou seja, quando se decidiu que a distribuição de 

probabilidades da variável selecionada diferia entre pelo menos dois grupos, foi 

aplicado o teste exato de Fisher para comparar os quatro grupos, dois a dois (seis 

comparações). Nessa situação, foi controlado o nível de significância global dos 

testes, ou seja, adotou-se um nível de significância global igual a 5%, o que significa 

adotar um nível de significância igual a 0,008 para cada uma das seis comparações 

de interesse (0,05/6). Assim, dois grupos foram considerados diferentes com respeito 

à distribuição de probabilidades da variável selecionada quando o valor-p associado 

ao teste exato de Fisher foi inferior ou igual a 0,008. Todas as variáveis analisadas 

por meio do teste qui-quadrado de homogeneidade tiveram algumas categorias 

agrupadas, a saber: 

1) Para a questão da anamnese “Atualmente você acha que:...” : agrupamos as 

respostas “Apenas o ouvido direito ouve menos do que antes” e “Apenas o 

ouvido esquerdo ouve menos do que antes”. 

2) Para algumas respostas do questionário de incômodo: agrupamos as 

respostas “repetidamente” com “sempre”; “moderado” com “intenso”; “mais ou 

menos” com “bastante” e “extremamente”. 

 

No final, também foi realizada a análise da consistência interna (confiabilidade) do 

questionário, por meio da estatística Alpha de Cronbach. Os valores foram calculados 

por seção e para o questionário como um todo. Quanto mais perto do 1 estiver o 

Alpha, maior será a confiabilidade do questionário. 
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4. RESULTADOS 

    4.1.  Dados pessoais e história ocupacional 

 

Participaram desta pesquisa 120 trabalhadores divididos em quatro grupos, a saber: 

 Grupo 1: C = grupo controle (n=30) 

 Grupo 2: Q = grupo exposto a produtos químicos (n=30) 

 Grupo 3: R = grupo exposto a ruído (n=30) 

 Grupo 1: RQ = grupo exposto a ruído e produto químico (n=30) 

 

A Tabela 1 mostra que a média e o desvio padrão das idades não parecem diferir 

entre os quatro grupos.   

 

Tabela 1. Estatísticas descritivas para a variável Idade (anos) por grupo (n = 30 indivíduos 

por grupo). 

Variável Grupo Média D. Padrão Mínimo Mediana Máximo 

Idade 

C 33,47 5,75 23 33,5 46 

Q 32,77 6,59 19 33,0 45 

R 33,93 7,21 21 32,5 44 

RQ 33,10 7,47 21 32,5 44 

 

Observa-se na Tabela 2 que, no grupo C, a maioria dos funcionários exerce a função 

Administrativo, no setor Administrativo. No grupo Q, a função exercida pela maioria 

dos funcionários é Serviços Gerais/Herbicida, no setor de Tratos Culturais. Já, no 

grupo R, a função mais exercida é Tratorista, no setor Mecanizado e, no grupo RQ, a 

função mais exercida é Mecânico/Soldador no setor Oficina automotiva. 
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Tabela 2. Distribuição de frequências da variável Função, por grupo (n= 120).  

Grupo C Q R RQ 

Função n % n % n % n % 

Administrativo 27 90,00 - - - - - - 

Engenheiro 2 6,67 - - - - - - 

Lavador de autos - - 1 3,33 - - - - 

Líder 1 3,33 - - - - - - 

Mecânico/Borracheiro - - - - 1 3,33 - - 

Mecânico/Soldador - - - - - - 26 86,67 

Motorista - - - - 5 16,67 - - 

Op. Máquinas - - - - 4 13,33 - - 

Serviços Gerais Herbicida - - 29 96,67 - - - - 

Soldador - - - - - - 4 13,33 

Tratorista - - - - 20 66,67 - - 

Total 30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 

 
A Tabela 3 mostra que, em todos os grupos, a maioria dos funcionários trabalha no 

período matutino. 

 
Tabela 3. Distribuição de frequências da variável Turno no trabalho por grupo (n= 120). 

Grupo C Q R RQ 

Turno n % n % n % n % 

Matutino 28 93,33 30 100,00 19 63,33 17 56,67 

Vespertino 2 6,67 - - 5 16,67 9 30,00 

Noturno - - - - 6 20,00 4 13,33 

Total 30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 
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Pela Tabela 4, observa-se que no grupo C, a maioria dos funcionários tem mais de 7 

anos de experiência na função. Nos demais grupos, entretanto, pelo menos 50% dos 

funcionários têm até 5 anos de experiência na função.  Já, a Tabela 5 mostra que no 

grupo C, a maioria dos funcionários têm entre 4 e 7 anos na empresa, enquanto que, 

nos demais grupos, a maior parte dos funcionários têm até 5 anos na empresa. 

 

Tabela 4. Distribuição de frequências da variável Anos de experiência na função, por grupo 

(n= 120). 

Grupo C Q R RQ 

Anos de experiência n % n % n % n % 

1 l----l 3 8 26,67 23 76,67 9 30,00 8 26,67 

3  ----l 5 - - 5 16,67 6 20,00 8 26,67 

5  ----l 7 2 6,67 1 3,33 5 16,67 2 6,67 

 7  ----l 10 12 40,00 1 3,33 3 10,00 1 3,33 

Acima de 10 8 26,67 - - 7 23,33 11 36,67 

Total 30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 

 

 

Tabela 5. Distribuição de frequências da variável Tempo na empresa (anos), por grupo (n= 
120). 

Grupo C Q R RQ 

Tempo na empresa n % n % n % n % 

1 l----l 3 2 6,67 12 40,00 19 63,33 13 43,33 

3  ----l 5 6 20,00 17 56,67 6 20,00 6 20,00 

5  ----l 7 11 36,67 - - 2 6,67 3 10,00 

  7  ----l 10 7 23,33 1 3,33 3 10,00 5 16,67 

Acima de 10 4 13,33 - - - - 3 10,00 

Total 30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 
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Todos os sujeitos dos grupos R e RQ (100%) relataram exposição a ruído ocupacional 

e o tempo médio de trabalho foi de 5,31 e 4,50 anos, respectivamente. Todos (100%) 

utilizam protetor auditivo e a média do tempo de uso foi de 5,17 anos para o grupo R 

e 4,43 para o Q. A frequência de uso “sempre” foi de 96,67% (R) e 100% (Q) e o tipo 

de protetor mais utilizado foi o concha (60%) e plug moldado (40%), para o grupo R. 

Já para o grupo RQ, os tipos foram: plug moldável (93,34%), concha (3,33%) e plug 

moldado (3,33%). As principais queixas relatadas em decorrência do uso de protetor 

foram: calor (93,33% e 96,67%) e dificuldade para se comunicar (93,33% e 80%), 

respectivamente para os grupos R e RQ. Ainda para os mesmos grupos, 86,67% e 

96,67% relataram exposições pregressas a ruído ocupacional, com médias de tempo 

de 8,88 e 8,90 anos, respectivamente. 

Com relação às exposições a ruído extra ocupacional (atividades de lazer), todos os 

funcionários relataram pelo menos um tipo de exposição a música eletronicamente 

amplificada. De acordo com a Tabela 6,  a mais frequente foi culto religioso e nenhum 

funcionário relatou uso de proteção auditiva durante tais atividades.  

Tabela 6. Distribuição de frequências em atividades extra ocupacionais com exposição à 

música amplificada (n= 120).  

Variável C Q R RQ 

n % n % n % n % 

Estéreo pessoal 1 3,33 0 0,00 4 13,33 1 3,33 

Instrumento Musical 2 6,67 1 3,33 3 10,00 1 3,33 

Bares e casas noturnas 4 13,33 0 0,00 1 3,33 0 0,00 

Cultos religiosos 16 53,33 18 60,00 12 40,00 12 40,00 

 

4.2. Efeitos auditivos e não auditivos 

Para comparar as distribuições de probabilidades da variável Você sente que tem 

uma perda auditiva? entre os quatro grupos, foi desconsiderada a categoria de 

resposta Não sabe, uma vez que nenhum funcionário a escolheu. A Tabela 7 mostra 
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que há evidência, ao nível de 5% de significância, de que pelo menos um grupo difere 

dos demais. A Tabela 8 mostra o valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado 

para comparar as distribuições de probabilidades da variável Você sente que tem uma 

perda auditiva? entre os grupos, dois a dois. Pode-se concluir que há evidência de 

diferença apenas entre os grupos Q e RQ (valor-p < 0,008). Enquanto no grupo Q, 

nenhum funcionário disse sentir perda auditiva, no grupo RQ, 23,33% relataram sentir 

essa perda.  

Tabela 7. Distribuição de frequências da variável Você sente que tem uma perda auditiva?, 

por grupo (n= 120). 

Grupo C Q R RQ 

n % n % n % n % 

Não 29 96,67 30 100,00 29 96,67 23 76,67 

Sim 1 3,33 - - 1 3,33 7 23,33 

Não sabe - - - - - - - - 

Total  

valor-p = 0,002 

30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 

 

Tabela 8. Valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as 

distribuições de frequências da variável Você sente que tem uma perda auditiva? entre os 

grupos, dois a dois.  

Comparação Valor-p 

C x Q >0,999 

C x R >0,999 

C x RQ 0,052 

Q x R >0,999 

Q x RQ 0,005 

R x RQ 0,052 
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Para comparar as distribuições de probabilidades da variável Em geral você diria que 

sua audição é:  entre os quatro grupos, foi desconsiderada a categoria de resposta 

Ruim, uma vez que nenhum funcionário a escolheu. A Tabela 9 mostra que há 

evidência, ao nível de 5% de significância, de que pelo menos um grupo difere dos 

demais. A Tabela 10 mostra o valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado 

para comparar as distribuições de probabilidades da variável Você sente que tem uma 

perda auditiva? entre os grupos, dois a dois. Pode-se concluir que há evidência de 

diferença entre os grupos C e R, C e RQ e entre os grupos Q e RQ (valores-p < 0,008). 

Enquanto no grupo C, apenas 13,33% consideram sua audição Boa ou Regular, nos 

grupos R e RQ, 40% e 63,67% dos funcionários, respectivamente, escolheram uma 

dessas categorias de resposta.  Além disso, enquanto no grupo Q, nenhum 

funcionário considera sua audição Regular, no grupo RQ, 23,33% dos funcionários 

escolheram essa categoria de resposta.   

Tabela 9. Distribuição de frequências da variável Em geral você diria que sua audição é...”,  

por grupo (n= 120) 

Grupo C Q R RQ 

n % n % n % n % 

Excelente 12 40,00 4 13,33 2 6,67 4 13,33 

Muito boa 14 46,67 20 66,67 16 53,33 6 20,00 

Boa 3 10,00 6 20,00 10 33,33 13 43,33 

Regular 1 3,33 - - 2 6,67 7 23,33 

Ruim - - - - - - - - 

Total  

valor-p < 0,001 

30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 
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Tabela 10. Valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as 

distribuições de frequências da variável Em geral você diria que sua audição é... entre os 

grupos, dois a dois.   

Comparação Valor-p 

C x Q 0,061 

C x R 0,005 

C x RQ < 0,001 

Q x R 0,272 

Q x RQ < 0,001 

R x RQ 0,041 

 

Para comparar as distribuições de probabilidades da variável Atualmente você acha 

que:   entre os quatro grupos, foi desconsiderada a categoria de resposta Não sabe, 

uma vez que nenhum funcionário a escolheu. A Tabela 11 mostra que há evidência, 

ao nível de 5% de significância, de que pelo menos um grupo difere dos demais. A 

Tabela 12 mostra o valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar 

as distribuições de probabilidades da variável Atualmente você acha que: entre os 

grupos, dois a dois. Pode-se concluir que há evidência de diferença entre os grupos 

C e Q, C e RQ e entre os grupos Q e RQ (valores-p < 0,008). Enquanto no grupo Q, 

todos os funcionários acham que não têm alteração nos ouvidos, no grupo C, 30% 

dos funcionários acham que ouvem menos em pelo menos um dos ouvidos e, no 

grupo RQ, 36,67% dos funcionários acham os dois ouvidos ouvem menos do que 

ouviam antes.  Além disso, no grupo C, apenas 10% dos funcionários acham que os 

dois ouvidos ouvem menos do que ouviam antes.  
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Tabela 11. Distribuição de frequências da variável Atualmente você acha que: por grupo 

(porcentagens calculadas por coluna).  

Grupo C Q R RQ 

n % n % n % n % 

Ouve da mesma forma que 

ouvia antes 

21 70,00 30 100,00 24 80,00 19 63,33 

Apenas o ouvido direito 

ouve menos do que antes 

6 20,00 - - - - - - 

Apenas o ouvido esquerdo 

ouve menos do que antes 

- - - - - - - - 

Os dois ouvidos ouvem 

menos do que ouviam antes 

3 10,00 - - 6 20,00 11 36,67 

Não sabe - - - - - - - - 

Total  

valor-p < 0,001 

30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 

 

Tabela 12. Valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as 

distribuições de frequências da variável Atualmente você acha que:” entre os grupos, dois a 

dois.  

Comparação Valor-p 

C x Q 0,002 

C x R 0,027 

C x RQ 0,003 

Q x R 0,024 

Q x RQ < 0,001 

R x RQ 0,252 
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Pela Tabela 13, verifica-se que há evidência, ao nível de 5% de significância, de que 

pelo menos um grupo difere dos demais com respeito à distribuição de probabilidades 

da variável Após iniciar a atividade laborativa, passou a apresentar algum destes 

sintomas: para os sintomas Intolerância para sons intensos, Irritabilidade e 

nervosismo e Dor e cabeça. A Tabela 14 mostra o valor-p associado ao teste exato 

de Fisher, utilizado para comparar as distribuições de frequências destas variáveis 

entre os quatro grupos. 

 Intolerância para som intenso: pode-se concluir que não há evidência de 

diferença entre os grupos C e Q e entre R e RQ (valores-p > 0,008). Nota-se, 

também, que a distribuição de probabilidades da variável, para o grupo C e 

para o grupo Q, difere das distribuições de probabilidades dos demais grupos 

(valores-p < 0,008). Enquanto nos grupos C e Q, nenhum funcionário tem 

intolerância para sons intensos, por volta de 40% dos funcionários dos grupos 

R e RQ têm essa intolerância.   

 Irritabilidade e Nervosismo: pode-se concluir que há evidência de diferença 

apenas entre os grupos Q e R (valor-p < 0,008), com respeito à distribuição de 

probabilidades da variável. Enquanto no grupo Q, nenhum funcionário sente 

irritabilidade e nervosismo, no grupo R, 23,33% afirmam sentir. 

 Dor de cabeça: pode-se concluir que há evidência de diferença apenas entre 

os grupos Q e R (valor-p < 0,008), com respeito à distribuição de 

probabilidades da variável. Enquanto no grupo Q, nenhum funcionário sente 

irritabilidade e nervosismo, no grupo R, 23,33% afirmam sentir. 
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Tabela 13. Distribuição de frequências da variável Após iniciar a atividade laborativa, 

passou a apresentar algum destes sintomas: por grupo (porcentagens calculadas por 

coluna para cada fonte de ruído). 

Grupo C Q R RQ 

Fonte  n % n % n % n % 

Intolerância 

para som 

intenso 

    

Não 30 100,00 30 100,00 18 60,00 19 63,30 

Valor-p < 

0,001 
    

Sim - - - - 12 40,00 11 36,70 

Irritabilidade e 

nervosismo 

Não 29 96,67 30 100,00 23 76,67 25  83,33 

Valor-p = 0,010 Sim 1 3,33 - - 7 23,33 5 16,67 

Insônia Não  29 96,67 30 100,00 30 100,00 30 100,00 

Valor-p = 0,388 Sim 1 3,33 - - - - - - 

Dor de cabeça Não 29 96,67 30 100,00 23 76,67 28 93,33 

Valor-p = 0,005 Sim 1 3,33 - - 7 23,33 2 6,67 

Tontura Não 30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 

Valor-p > 0,999 Sim - - - - - - - - 

Outros Não 30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 

Valor-p > 0,999 Sim - - - - - - - - 
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Tabela 14. Valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as 

distribuições de frequências da variável Após iniciar a atividade laborativa, passou a 

apresentar algum destes sintomas: Intolerância para som intenso, Irritabilidade e 

Nervosismo e Dor de Cabeça; entre os grupos, dois a dois. 

Comparação 
Intolerância 

Valor-p 

Irritabilidade 

Valor-p 

Dor de Cabeça 

Valor-p 

C x Q >0,999 >0,999 >0,999 

C x R < 0,001 0,052 0,052 

C x RQ < 0,001 0,194 >0,999 

Q x R < 0,001 0,005 0,005 

Q x RQ < 0,001 0,052 0,491 

R x RQ >0,999 0,748 0,145 

 

Pela Tabela 15, verifica-se que há evidência, ao nível de 5% de significância, de que 

pelo menos um grupo difere dos demais com respeito à distribuição de probabilidades 

da variável No final da jornada de trabalho, apresenta: Sensação de diminuição da 

audição. Pela Tabela 16, pode-se concluir que não há evidência de diferença entre 

os grupos C e Q e entre R e RQ (valores-p > 0,008). Nota-se, também, que a 

distribuição de probabilidades da variável Sensação de diminuição da audição, para 

o grupo C e para o grupo Q, difere das distribuições de probabilidades dos demais 

grupos (valores-p < 0,008). Enquanto nos grupos C e Q, pelo menos 96,67% dos 

funcionários não têm sensação de diminuição da audição, entre 30% e 53,33% dos 

funcionários dos grupos R e RQ têm essa sensação.   
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Tabela 15. Distribuição de frequências da variável No final da jornada de trabalho, 

apresenta: por grupo (porcentagens calculadas por coluna para cada fonte de ruído). 

 

Grupo C Q R RQ 

Fonte  n % n % n % n % 

Sensação  diminuição  

da audição 

Não 29 96,67 30 100,00 21 70,00 14 6,67 

Valor-p < 0,001 Sim 1 3,33 - - 9 30,00 16 53,33 

Plenitude auricular 

 

Não 30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 

Valor-p > 0,999 Sim - - - - - - - - 

Zumbido 

 

Não  28 93,33 30 100,00 30 100,00 30 100,00 

Valor-p > 0,999 Sim 2 6,67 - - - - - - 

 

Tabela 16. Valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as 

distribuições de frequências da variável No final da jornada de trabalho, apresenta: 

Sensação de diminuição da audição entre os grupos, dois a dois. 

Comparação Valor-p 

C x Q > 0,999 

C x R 0,005 

C x RQ < 0,001 

Q x R 0,002 

Q x RQ < 0,001 

R x RQ 0,115 

 

A Tabela 17 mostra que há evidência, ao nível de 5% de significância, de que pelo 

menos um grupo difere dos demais com respeito à distribuição de probabilidades da 
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variável Audiometria. A Tabela 18 mostra o valor-p associado ao teste exato de Fisher 

utilizado para comparar as distribuições de probabilidades da variável Audiometria 

entre os grupos, dois a dois. Pode-se concluir que não há evidência de diferença entre 

os grupos C e Q e entre R e RQ (valores-p > 0,008). Nota-se, também, que a 

distribuição de probabilidades da variável Audiometria, para o grupo C e para o grupo 

Q, difere das distribuições de probabilidades dos demais grupos (valores-p < 0,008). 

Enquanto nos grupos C e Q, pelo menos 96,67% dos funcionários apresentaram 

resultado normal, 33,33 dos funcionários dos grupos R e RQ apresentaram resultado 

alterado.   

Tabela 17. Distribuição de frequências da variável Audiometria por grupo (n= 120). 

Grupo C Q R RQ 

n % n % n % n % 

Normal 30 100,00 29 96,67 20 66,67 20 66,67 

Alterada - - 1 3,33 10 33,33 10 33,33 

Total  

valor-p < 0,001 

30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 

 

Tabela 18. Valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as 

distribuições de frequências da variável Audiometria entre os grupos, dois a dois.  

Comparação Valor-p 

C x Q >0,999 

C x R 0,001 

C x RQ 0,001 

Q x R 0,006 

Q x RQ 0,006 

R x RQ >0,999 
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Considerando apenas os funcionários que estão na categoria de audiogramas 

alterados (n= 21), a Tabela 19 mostra a classificação audiométrica por grupo. Pode-

se observar que todas as configurações são sugestivas de perda auditiva induzida 

por ruído (PAIR) uni ou bilateral. 

Tabela 19. Distribuição da classificação dos audiogramas dos funcionários com exames 

alterados (n= 21).  

Variável Q R RQ 

n % n % n % 

PAIR Bilateral 1 100,00 7 70,00 6 60,00 

PAIR Unilateral - - 3 30,00 4 40,00 

Total 1 100,00 10 100,00 10 100,00 

 

4.3. Resultados do questionário 

 4.3.1. Percepção do ruído no local de trabalho 

Pela Tabela 20, verifica-se que há evidência, ao nível de 5% de significância, de que 

pelo menos um grupo difere dos demais com respeito à distribuição de probabilidades 

da variável Este local é barulhento?. A Tabela 21 mostra o valor-p associado ao teste 

exato de Fisher utilizado para comparar as distribuições de probabilidades da variável 

Este local é barulhento? entre os grupos, dois a dois. Pode-se concluir que não há 

evidência de diferença apenas entre os grupos C e Q e entre os grupos R e RQ 

(valores-p > 0,008). Para as demais comparações (valores-p < 0,008), nota-se que, 

enquanto nos grupos C e Q, pelo menos 50%  dos indivíduos escolheram a categoria 

de resposta Raramente, no grupos R e RQ, mais de 50% dos indivíduos escolheram 

a categoria de resposta Repetidamente/Sempre.  
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Tabela 20. Distribuição de frequências da variável Este local é barulhento? por grupo. 

 

Grupo C Q R RQ 

Local barulhento n % n % n % n % 

Nunca 2 6,67 1 3,33 - - - - 

Raramente 15 50,00 25 83,33 3 10,00 - - 

Às vezes 11 36,67 2 6,67 8 26,67 2 6,67 

Repetidamente 1 3,33 - - 2 6,67 1 3,33 

Sempre 1 3,33 2 6,67 17 56,67 27 90,00 

Total 

Valor-p < 0,001 

30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 

 

Tabela 21. Valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as 

distribuições de frequências da variável Este local é barulhento? entre os grupos, dois a 

dois.  

Comparação Valor-p 

C x Q 0,010 

C x R < 0,001 

C x RQ < 0,001 

Q x R < 0,001 

Q x RQ < 0,001 

R x RQ 0,017 

 

Para comparar as distribuições de probabilidades da variável Como você classifica a 

intensidade deste barulho? entre os quatro grupos, as categorias de resposta Ausente 

e Não sabe foram desconsideradas devido ao pequeno número de indivíduos que as 

escolheram. Pela Tabela 22, verifica-se que há evidência, ao nível de 5% de 
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significância, de que pelo menos um grupo difere dos demais. A Tabela 23 mostra o 

valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as distribuições 

de probabilidades da variável Como você classifica a intensidade deste barulho? entre 

os grupos, dois a dois. Pode-se concluir que não há evidência de diferença apenas 

entre os grupos C e Q e entre os grupos R e RQ (valores-p > 0,008). Para as demais 

comparações (valores-p ≤ 0,008), nota-se que, enquanto nos grupos C e Q, mais de 

60% dos indivíduos escolheram a categoria de resposta Leve, nos grupos R e RQ, 

mais de 60% dos indivíduos escolheram a categoria de resposta Moderado/Intenso.  

 

Tabela 22. Distribuição de frequências da variável Como você classifica a intensidade deste 

barulho? por grupo. 

Grupo C Q R RQ 

Classificação intensidade n % n % n % n % 

Ausente 2 6,67 - - - - - - 

Leve 20 66,67 27 90,00 11 36,67 3 10,00 

Moderado 8 26,67 2 6,67 8 26,67 5 16,67 

Intenso - - - - 11 36,67 22 73,33 

Não sabe - - 1 3,33 - - - - 

Total 

Valor-p < 0,001 

30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 
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Tabela 23. Valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as 

distribuições de frequências da variável Como você classifica a intensidade deste barulho? 

entre os grupos, dois a dois.  

Comparação Valor-p 

C x Q 0,041 

C x R 0,008 

C x RQ < 0,001 

Q x R < 0,001 

Q x RQ < 0,001 

R x RQ 0,030 

 

Para comparar as distribuições de probabilidades da variável Você acha que contribui 

com o barulho existente na empresa?” entre os quatro grupos, foi desconsiderada a 

categoria de resposta “Não sabe”, devido ao pequeno número de indivíduos que a 

escolheram. A Tabela 24 mostra que há evidência, ao nível de 5% de significância, 

de que pelo menos um grupo difere dos demais. A Tabela 25 mostra o valor-p 

associado ao teste exato de Fisher  utilizado para comparar as distribuições de 

probabilidades da variável Você acha que contribui com o barulho existente na 

empresa? entre os grupos, dois a dois. Pode-se concluir que não há evidência de 

diferença apenas entre os grupos C e Q e entre os grupos R e RQ (valores-p > 0,008). 

Para as demais comparações (valores-p < 0,008), nota-se que, enquanto nos grupos 

C e Q, mais de 60% dos indivíduos escolheram a categoria de resposta Não, no 

grupos R e RQ, pelo menos 80% dos indivíduos escolheram a categoria de resposta 

Sim.  
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Tabela 24. Distribuição de frequências da variável Você acha que contribui com o barulho 

existente na empresa? por grupo. 

Grupo C Q R RQ 

Contribuição com o 

barulho 

n % n % n % n % 

Não 19 63,33 28 93,33 4 13,33 1 3,33 

Sim 11 36,67 2 6,67 24 80,00 28 93,34 

Não sabe - - - - 2 6,67 1 3,33 

Total 

Valor-p < 0,001 

30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 

 

Tabela 25. Valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as 

distribuições de frequências da variável Como você classifica a intensidade deste barulho? 

entre os grupos, dois a dois.   

Comparação Valor-p 

C x Q 0,010 

C x R < 0,001 

C x RQ < 0,001 

Q x R < 0,001 

Q x RQ < 0,001 

R x RQ 0,194 

 

Com relação a turnos,  96,67% dos funcionários dos grupos C e Q já trabalharam no 

matutino. Por outro lado, nos grupos R e RQ, a maioria dos funcionários já trabalhou 

nos três turnos (70% e 56,67%, respectivamente). Pela Tabela 26, observa-se que 

pelo menos 90% dos funcionários dos quatro grupos consideram os períodos 

matutino e vespertino como sendo os períodos em que o barulho é pior. 
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Tabela 26: Distribuição de frequências da variável Na sua opinião em qual período do dia o 

barulho é pior? por grupo. 

Grupo C Q R RQ 

Período n % n % n % n % 

Matutino 9 30,00 29 96,67 11 36,67 21 70,00 

Vespertino 21 70,00 1 3,33 16 53,33 9 30,00 

Noturno - - - - 3 10,00 - - 

Total 30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 

 

 

4.3.2 Fontes de ruído 

Pela Tabela 27, observa-se que Motor de máquinas e Equipamentos foram 

consideradas como principais fontes de ruído no ambiente de trabalho pelos grupos 

Q, R e RQ. Já, Pessoas conversando é uma fonte de ruído importante para o grupo 

C. As demais fontes de ruído não foram consideradas principais para nenhum dos 

grupos. 
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Tabela 27. Distribuição de frequências da variável  Quais as principais fontes de 

barulho no seu trabalho? por grupo (porcentagens calculadas por coluna para cada 

fonte de ruído).  

Grupo C Q R RQ 

Fonte  n % n % n % n % 

Motor de máquinas 
Não 28 93,33 1 3,33 1 3,33 - - 

Sim 2 6,67 29 96,67 29 96,67 30 100,00 

Equipamentos 
Não 28 93,33 3 10,00 5 16,67 3 10,00 

Sim 2 6,67 27 90,00 25 83,33 27 90,00 

Pessoas conversando 
Não  11 36,67 30 100,00 27 90,00 27 90,00 

Sim 19 63,33 - - 3 10,00 3 10,00 

Rádio 
Não 30 100,00 29 96,67 27 90,00 28 93,33 

Sim - - 1 3,33 3 10,00 2 6,67 

Ar condicionado 
Não 20 66,70 30 100,00 30 100,00 30 100,00 

Sim 10 33,30 - - - - - - 

Nada 
Não 30 100,00 30 100,00 29 96,67 29 96,67 

Sim - - - - 1 3,33 1 3,33 

 

 

Pela Tabela 28, observa-se que Outros veículos e Equipamentos foram consideradas 

como principais fontes de ruído fora do ambiente de trabalho pelos grupos Q, R e RQ. 

Além disso, a fonte Sinal sonoro foi considerada fonte de ruído importante para o 

grupo Q. Já, Pessoas conversando é uma fonte de ruído importante para o grupo C. 

As demais fontes de ruído não foram consideradas principais para nenhum dos 

grupos. 
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Tabela 28. Distribuição de frequências da variável Quais as principais fontes de barulho fora 

do seu ambiente de trabalho? por grupo (porcentagens calculadas por coluna para cada 

fonte de ruído).  

Grupo C Q R RQ 

Fonte  n % n % n % n % 

Outros veículos 
Não 19 63,33 4 13,33 5 16,67 5 16,67 

Sim 11 36,67 26 86,67 25 83,33 25 83,33 

Equipamentos 
Não 25 83,33 9 30,00 5 16,67 7 23,33 

Sim 5 16,67 21 70,00 25 83,33 23 76,67 

Sinal sonoro 
Não  20 66,67 6 20,00 15 50,00 22 73,33 

Sim 10 33,33 24 80,00 15 50,00 8 26,67 

Pessoas conversando 
Não 28 93,33 30 100,00 24 80,00 25 83,33 

Sim 2 6,67 - - 6 20,00 5 16,67 

Telefone 
Não 24 80,00 30 100,00 23 76,67 25 83,33 

Sim 6 20,00 - - 7 23,33 5 16,67 

Nada 
Não 30 100,00 30 100,00 29 96,67 30 100,00 

Sim - - - - 1 3,33 - - 

 

 

4.3.3. Percepção subjetiva do ruído no ambiente 

As Tabelas 29 e 30 mostram que mais de 80% dos funcionários dos quatro grupos 

escolheram as categorias de resposta Nada ou Muito pouco para as variáveis O 

barulho do te deixa estressado? e  O barulho do ambiente te causa falta de atenção?. 
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Tabela 29. Distribuição de frequências da variável O Barulho do ambiente de deixa 

estressado? por grupo. ( porcentagens calculadas por coluna) 

Grupo C Q R RQ 

Categorias n % n % n % n % 

Nada 16 53,33 29 96,67 15 50,00 13 43,33 

Muito pouco 9 30,00 1 3,33 13 43,34 12 40,00 

Mais ou menos 3 10,00 - - 1 3,33 5 16,67 

Bastante 2 6,67 - - 1 3,33 - - 

Extremamente 0 0,00 - - - - - - 

Total 30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 

 
 

 

Tabela 30. Distribuição de frequências da variável O barulho do ambiente te causa 

falta de atenção? por grupo (porcentagens calculadas por coluna). 

Grupo C Q R RQ 

Categorias n % n % n % n % 

Nada 15 50,00 29 96,67 15 50,00 11 36,67 

Muito pouco 13 43,33 1 3,33 10 33,34 14 46,67 

Mais ou menos 2 6,67 - - 4 13,33 5 16,67 

Bastante - - - - 1 3,33 - - 

Extremamente - - - - 0 0,00 - - 

Total 30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 

 

Pela Tabela 31, verifica-se que há evidência, ao nível de 5% de significância, de que 

pelo menos um grupo difere dos demais com respeito à distribuição de probabilidades 

da variável O barulho do ambiente te incomoda?. A Tabela 32 mostra o valor-p 

associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as distribuições de 

probabilidades da variável O barulho do ambiente te incomoda? entre os grupos, dois 

a dois. Pode-se concluir que não há evidência de diferença entre os grupos C, R e 

RQ e entre os grupos R e RQ (valores-p > 0,008). Para as demais comparações 
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(valores-p < 0,008), nota-se que, enquanto no grupo Q, pelo menos 96% dos 

indivíduos escolheram a categoria de resposta Nada, nos grupos C, R e RQ, pelo 

menos 60% dos indivíduos escolheram as categorias de resposta Nada e Muito 

pouco.  

Tabela 31. Distribuição de frequências da variável O barulho do ambiente te incomoda? por 

grupo (porcentagens calculadas por coluna).  

Grupo C Q R RQ 

Categorias n % n % n % n % 

Nada 9 30,00 29 96,67 12 40,00 8 26,67 

Muito pouco 15 50,00 1 3,33 14 46,67 10 33,33 

Mais ou menos 4 13,33 - - 4 13,33 12 40,00 

Bastante - - - - - - - - 

Extremamente 2 6,67 - - - - - - 

Total  

valor-p < 0,001 

30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 

 
 

Tabela 32. Valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as 

distribuições de frequências da variável O barulho do ambiente te incomoda? entre os 

grupos, dois a dois.  

Comparação Valor-p 

C x Q <0,001 

C x R 0,616 

C x RQ 0,238 

Q x R < 0,001 

Q x RQ < 0,001 

R x RQ 0,074 
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Com relação à variável O barulho do ambiente te causa tontura?, mais de 86% dos 

funcionários dos quatro grupos escolheram a categoria de resposta Nada. A categoria 

Muito Pouco apareceu em 3,33%, 3,33% e 13,33%; respectivamente para os grupos 

Q, R e RQ. 

 

4.3.4. Efeitos do barulho na emoção 

Pela Tabela 33, verifica-se que há evidência, ao nível de 5% de significância, de que 

pelo menos um grupo difere dos demais com respeito à distribuição de probabilidades 

da variável O barulho do ambiente dificulta a comunicação com os outros?. A Tabela 

34 mostra o valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as 

distribuições de probabilidades da variável O barulho do ambiente dificulta a 

comunicação com os outros? entre os grupos, dois a dois. Pode-se concluir que não 

há evidência de diferença entre os grupos C e R e entre os grupos C e RQ (valores-

p > 0,008). Para as demais comparações (valores-p < 0,008), nota-se que, enquanto 

no grupo Q, todos os indivíduos escolheram entre as categorias de resposta Nada ou 

Muito pouco, nos grupos C e R, 16,67% dos funcionários escolheram a categoria de 

resposta Mais ou menos/Bastante/ Extremamente e, no grupo RQ, 40% dos 

funcionários escolheram essa categoria de resposta. Além disso, enquanto no grupo 

R, 83,33% dos funcionários escolheram as categorias de resposta Nada ou Muito 

pouco e 16,67% escolheram a categoria de resposta Mais ou menos/Bastante/ 

Extremamente, no grupo RQ, 60% dos indivíduos escolheram as categorias de 

resposta Nada ou Muito pouco e 40% escolheram a categoria de resposta Mais ou 

menos/Bastante/ Extremamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

Tabela 33. Distribuição de frequências da variável O barulho do ambiente dificulta a 

comunicação com os outros? por grupo (porcentagens calculadas por coluna). 

Grupo C Q R RQ 

Categorias n % n % n % n % 

Nada 14 46,67 28 93,33 18 60,00 6 20,00 

Muito pouco 11 36,67 2 6,67 7 23,33 12 40,00 

Mais ou menos 4 13,33 - - 5 16,67 9 30,00 

Bastante - - - - - - 3 10,00 

Extremamente 1 3,33 - - - - - - 

Total  

valor-p < 0,001 

30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 

 

Tabela 34. Valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as 

distribuições de frequências da variável O barulho do ambiente dificulta a 

comunicação com os outros? ? entre os grupos, dois a dois. 

 

Comparação Valor-p 

C x Q < 0,001 

C x R 0,568 

C x RQ 0,050 

Q x R 0,005 

Q x RQ < 0,001 

R x RQ 0,006 

 

Com relação às variáveis O barulho do ambiente provoca formigamento na cabeça?, 

O barulho do ambiente te causa mau humor? e O barulho do ambiente aumenta sua 

pressão?;  
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a maioria dos funcionários dos quatro grupos escolheram a categoria de resposta 

Nada (>50%). 

 
A Tabela 35 mostra que há evidência, ao nível de 5% de significância, de que pelo 

menos um grupo difere dos demais com respeito à distribuição de probabilidades da 

variável O barulho do ambiente te irrita?. A Tabela 36 mostra o valor-p associado ao 

teste exato de Fisher utilizado para comparar as distribuições de probabilidades da 

variável O barulho do ambiente te irrita? entre os grupos, dois a dois. Pode-se concluir 

que não há evidência de diferença entre os grupos C e R, R e RQ e entre os grupos 

R e RQ (valores-p > 0,008). Para as demais comparações (valores-p < 0,008), nota-

se que, enquanto no grupo Q, todos os indivíduos escolheram entre as categorias de 

resposta Nada e Muito pouco, nos grupos C, R e RQ, 13,34%, 16,67% e 36,67% dos 

funcionários, respectivamente, escolheram a categoria de resposta Mais ou 

menos/Bastante/Extremamente.  

 

Tabela 35. Distribuição de frequências da variável O barulho do ambiente te irrita? por 

grupo (porcentagens calculadas por coluna).  

Grupo C Q R RQ 

Categorias n % n % n % n % 

Nada 17 56,66 29 96,67 13 43,33 10 33,33 

Muito pouco 9 30,00 1 3,33 12 40,00 9 30,00 

Mais ou menos 2 6,67 - - 5 16,67 9 30,00 

Bastante 2 6,67 - - - - 2 6,67 

Extremamente - - - - - - - - 

Total  

valor-p < 0,001 

30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 
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Tabela 36. Valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as 

distribuições de frequências da variável Este local é barulhento? entre os grupos, 

dois a dois.  

Comparação Valor-p 

C x Q 0,001 

C x R 0,683 

C x RQ 0,102 

Q x R < 0,001 

Q x RQ < 0,001 

R x RQ 0,263 

 

4.3.5. Efeitos do barulho na fisiologia 

Quase a totalidade dos funcionários dos quatro grupos escolheu a categoria de 

resposta Nada para as variáveis O barulho do ambiente acelera seu coração? (de 

96,67% a 100%), O barulho do ambiente te causa zumbido? (de 93,34% a 100%) e 

O barulho do ambiente te causa falta de apetite? (de 96,67% a 100%). 

Pela Tabela 37, verifica-se que há evidência, ao nível de 5% de significância, de que 

pelo menos um grupo difere dos demais com respeito à distribuição de probabilidades 

da variável O barulho do ambiente te causa dor de cabeça?. A Tabela 38 mostra o 

valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as distribuições 

de probabilidades da variável O barulho do ambiente te causa dor de cabeça? entre 

os grupos, dois a dois. Pode-se concluir que não há evidência de diferença entre os 

grupos R e RQ (valor-p > 0,008). Para as demais comparações (valores-p < 0,008), 

nota-se que, enquanto no grupo Q, todos os indivíduos escolheram a categoria de 

resposta Nada, no grupo C, 26,67% dos funcionários escolheram entre as categorias 

de resposta Muito pouco e Mais ou menos/Bastante/ Extremamente, no grupo R, 40% 

dos funcionários escolheram essas categorias de resposta e no grupo RQ, 56,67% 

dos funcionários também escolheram essas categorias. Além disso, enquanto no 

grupo C, 73,33% dos funcionários escolheram a categoria de resposta Nada, nos 
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grupos R e RQ, 60% e 40%, respectivamente, dos indivíduos escolheram essa 

categoria de resposta.   

Tabela 37. Distribuição de frequências da variável O barulho do ambiente te causa dor de 

cabeça? por grupo (porcentagens calculadas por coluna).  

Grupo C Q R RQ 

Categorias n % n % n % n % 

Nada 22 73,33 30 100,00 18 60,00 12 40,00 

Muito pouco 1 3,33 - - 10 33,33 10 33,33 

Mais ou menos 7 23,33 - - 2 6,67 7 23,33 

Bastante - - - - - - 1 3,33 

Extremamente - - - - - - - - 

Total  

valor-p < 0,001 

30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 

 
 

Tabela 38. Valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as 

distribuições de frequências da variável O barulho do ambiente te causa dor de cabeça? 

entre os grupos, dois a dois.  

Comparação Valor-p 

C x Q  0,004 

C x R 0,004 

C x RQ 0,004 

Q x R < 0,001 

Q x RQ < 0,001 

R x RQ 0,101 

 

Pela Tabela 39, verifica-se que há evidência, ao nível de 5% de significância, de que 

pelo menos um grupo difere dos demais com respeito à distribuição de probabilidades 
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da variável O barulho do ambiente te deixa mais cansado?. A Tabela 40 mostra o 

valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as distribuições 

de probabilidades da variável O barulho do ambiente te deixa mais cansado? entre 

os grupos, dois a dois. Pode-se concluir que não há evidência de diferença apenas 

entre os grupos C e Q e entre os grupos R e RQ (valores-p > 0,008). Para as demais 

comparações (valores-p < 0,008), nota-se que, enquanto nos grupos C e Q, mais de 

83% dos funcionários  escolheram a categoria de resposta Nada, nos grupos R e RQ, 

mais de 50% dos indivíduos escolheram entre as categorias de resposta Muito pouco 

e Mais ou menos/Bastante/Extremamente.  

 

Tabela 39. Distribuição de frequências da variável O barulho do ambiente te deixa mais 

cansado? por grupo (porcentagens calculadas por coluna).  

Grupo C Q R RQ 

Categorias n % n % n % n % 

Nada 25 83,33 29 96,67 13 43,33 5 16,67 

Muito pouco 3 10,00 0 0,00 13 43,33 12 40,00 

Mais ou menos 1 3,33 1 3,33 4 13,33 12 40,00 

Bastante 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 3,33 

Extremamente 1 3,33 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Total  

valor-p < 0,001 

30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 
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Tabela 40. Valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as 

distribuições de frequências da variável O barulho do ambiente te deixa mais cansado? 

entre os grupos, dois a dois.  

Comparação Valor-p 

C x Q  0,227 

C x R 0,003 

C x RQ < 0,001 

Q x R < 0,001 

Q x RQ < 0,001 

R x RQ 0,016 

 
 

4.3.6. Diferentes fontes de ruído no ambiente de trabalho  

A grande maioria dos funcionários dos quatro grupos escolheram entre as categorias 

de resposta Nada e Muito pouco (> 96%) nas variáveis O ruído da abertura de gavetas 

ou de armários te incomoda?, O ruído da abertura e do fechamento de portas das 

máquinas te incomoda?, O ruído dos veículos que transitam esporadicamente te 

incomoda? e O ruído da impressora te incomoda?. 

Também a maioria dos quatro grupos (> 86%) escolheram entre as categorias de 

resposta Nada e Muito pouco das variáveis O barulho da sirene de aviso de ocorrência 

te incomoda?, O barulho da troca de turnos dos profissionais te incomoda?, O barulho 

da abertura ou fechamento de portas das salas te incomoda?,  O barulho dos passos 

(caminhar) te incomoda?, O barulho de celulares de incomoda?, O barulho da 

conversa de visitantes te incomoda?, O barulho do telefone tocando te incomoda? e 

O barulho da conversa entre os profissionais te incomoda?. 

Entretanto, a Tabela 41 mostra que há evidência, ao nível de 5% de significância, de 

que pelo menos um grupo difere dos demais com respeito à distribuição de 

probabilidades da variável O barulho dos profissionais falando alto ou gritando te 

incomoda?. A Tabela 42 mostra o valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado 



64 
 

para comparar as distribuições de probabilidades da variável O barulho dos 

profissionais falando alto ou gritando te incomoda? entre os grupos, dois a dois. Pode-

se concluir que não há evidência de diferença entre os grupos Q, R e RQ (valores-p 

> 0,008). Nota-se, também, que a distribuição de frequências da variável O barulho 

dos profissionais falando alto ou gritando te incomoda?  para o grupo C difere das 

distribuições de frequências dos demais grupos (valores-p < 0,008). Enquanto no 

grupo C, 26,67% dos funcionários escolheram a categoria de resposta Mais ou 

menos/Bastante/Extremamente, nos grupos Q, R e RQ, apenas 6,67% escolheram 

essa categoria de resposta. 

 

Tabela 41. Distribuição de frequências da variável O barulho dos profissionais falando alto 

ou gritando te incomoda? por grupo (porcentagens calculadas por coluna).  

Grupo C Q R RQ 

Categorias n % n % n % n % 

Nada 9 30,00 29 96,67 23 76,67 25 83,33 

Muito pouco 13 43,33 1 3,33 5 16,67 5 16,67 

Mais ou menos 7 23,33 - - 2 6,67 - - 

Bastante 1 3,33 - - - - - - 

Extremamente - - - - - - - - 

Total  

valor-p < 0,001 

30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 
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Tabela 42. Valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as 

distribuições de frequências da variável O barulho dos profissionais falando alto ou gritando 

te incomoda? entre os grupos, dois a dois. 

Comparação Valor-p 

C x Q < 0,001 

C x R 0,001 

C x RQ < 0,001 

Q x R 0,059 

Q x RQ 0,194 

R x RQ 0,643 

 

4.3.7. Impacto do barulho ambiente na performance do trabalho 

 

Pelo menos 90% dos funcionários dos quatro grupos escolheram entre as categorias 

de resposta Nada e Muito pouco das variáveis O barulho da sirene de aviso de 

ocorrência te incomoda?, O barulho atrapalha sua eficiência no trabalho?, O barulho 

atrapalha seu raciocínio?,  O barulho te atrapalha na execução de tarefas? e O 

barulho te deixa desatento?. 

Porém, pela Tabela 43, verifica-se que há evidência, ao nível de 5% de significância, 

de que pelo menos um grupo difere dos demais com respeito à distribuição de 

probabilidades da variável O barulho te atrapalha de entender o que os outros estão 

falando?. A Tabela 44 mostra o valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado 

para comparar as distribuições de probabilidades da variável O barulho te atrapalha 

de entender o que os outros estão falando? entre os grupos, dois a dois. Pode-se 

concluir que não há evidência de diferença entre os grupos C, R e RQ (valores-p > 

0,008). Nota-se, também, que a distribuição de probabilidades da variável O barulho 

te atrapalha de entender o que os outros estão falando? para o grupo Q difere das 

distribuições de probabilidades dos demais grupos (valores-p < 0,008). Enquanto nos 

grupos C, R e RQ, entre 13,33% e 46,67% dos funcionários escolheram a categoria 
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de resposta Mais ou menos/Bastante/Extremamente, no grupo Q, nenhum funcionário 

escolheu essa categoria de resposta. 

Tabela 43. Distribuição de frequências da variável O barulho te atrapalha de entender o que 

os outros estão falando? por grupo (porcentagens calculadas por coluna).  

Grupo C Q R RQ 

Categorias n % n % n % n % 

Nada 14 46,67 29 96,67 9 30,00 5 16,67 

Muito pouco 7 23,33 1 3,33 17 56,67 11 36,67 

Mais ou menos 7 23,33 - - 3 10,00 13 43,33 

Bastante 2 6,67 - - 1 3,33 1 3,33 

Extremamente - - - - - - - - 

Total  

valor-p < 0,001 

30 100,00 30 100,00 30 100,00 30 100,00 

 
 

Tabela 44. Valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as 

distribuições de frequências da variável O barulho te atrapalha de entender o que os 

outros estão falando? entre os grupos, dois a dois. 

 

Comparação Valor-p 

C x Q < 0,001 

C x R 0,030 

C x RQ 0,047 

Q x R < 0,001 

Q x RQ < 0,001 

R x RQ 0,021 

 
 

Pela Tabela 45, verifica-se que há evidência, ao nível de 5% de significância, de que 

pelo menos um grupo difere dos demais com respeito à distribuição de probabilidades 
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da variável Você acha que o barulho no trabalho pode prejudicar os profissionais? Se 

sim, de que maneira? para os prejuízos Estresse, Irritabilidade, Dor de cabeça e 

Cansaço. A Tabela 46 indica o valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado 

para comparar as distribuições de frequências dessas variáveis entre os quatro 

grupos. 

 Estresse: pode-se concluir que há evidência de diferença apenas entre os 

grupos C e Q (valor-p < 0,008). Enquanto no grupo Q, 76,67% dos funcionários 

acham que o barulho no trabalho pode causar Estresse nos profissionais, no 

grupo C, apenas 36,67% dos funcionários concordam com essa afirmação.  

 Irritabilidade: pode-se concluir que não há evidência de diferença entre os 

grupos Q, R e RQ (valores-p > 0,008). Nota-se, também, que a distribuição de 

probabilidades da variável Irritabilidade, para o grupo C, difere das 

distribuições de probabilidades dos demais grupos (valores-p < 0,008). 

Enquanto nos grupos Q, R e RQ, pelo menos 66% dos funcionários acham que 

o barulho no trabalho pode causar Irritabilidade nos profissionais, no grupo C, 

apenas 30% dos funcionários concordam com essa afirmação.  

 Dor de cabeça: pode-se concluir que não há evidência de diferença entre os 

grupos C e Q, C e R e entre R e RQ (valores-p > 0,008). Nota-se, também, que 

a distribuição de probabilidades da variável Dor de cabeça difere entre os 

grupos C e RQ, Q e R e entre Q e RQ (valores-p < 0,008). Enquanto no grupo 

RQ, 83,33% dos funcionários acham que o barulho no trabalho pode causar 

Dor de cabeça nos profissionais, no grupo C, apenas 36,67% dos funcionários 

concordam com essa afirmação. Além disso, enquanto nos grupos R e RQ, 

pelo menos 50% dos funcionários acham que o barulho no trabalho pode 

causar Dor de cabeça nos profissionais, no grupo Q, apenas 13,33% dos 

funcionários concordam com essa afirmação.  

 Cansaço: pode-se concluir que não há evidência de diferença entre os grupos 

C e Q, C e R e entre Q e R (valores-p > 0,008). Nota-se, também, que a 

distribuição de probabilidades da variável Cansaço, para o grupo RQ, difere 

das distribuições de probabilidades dos demais grupos (valores-p < 0,008).  

Enquanto no grupo RQ, 80% dos funcionários acham que o barulho no trabalho 

pode causar Cansaço nos profissionais, nos demais grupos, entre 23,33% e 

43,33% apenas concordam com essa afirmação.  
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Tabela 45. Distribuição de frequências da variável  Você acha que o barulho no trabalho 

pode prejudicar os profissionais? Se sim, de que maneira? por grupo (porcentagens 

calculadas por coluna para cada tipo de prejuízo).  

Grupo C Q R RQ 

Prejuízo  n % n % n % n % 

Alteração auditiva Não 5 16,67 2 6,67 5 16,67 1 3,33 

Valor- p = 0,221 Sim 25 83,33 28 93,33 25 83,33 29 96,67 

Alteração do sono Não 24 80,00 27 90,00 22 73,33 27 90,00 

Valor- p = 0,229 Sim 6 20,00 3 10,00 8 26,67 3 10,00 

Alterações 

comportamentais 

Não  21 70,00 27 90,00 25 83,33 24 80,00 

Valor- p = 0,258 Sim 9 30,00 3 10,00 5 16,67 6 20,00 

Estresse Não 19 63,33 7 23,33 12 40,00 12 40,00 

Valor- p = 0,018 Sim 11 36,67 23 76,67 18 60,00 18 60,00 

Irritabilidade Não 21 70,00 7 23,33 10 33,33 3 10,00 

Valor- p < 0,001 Sim 9 30,00 23 76,67 20 66,67 27 90,00 

Dor de cabeça Não 19 63,33 26 86,67 15 50,00 5 16,67 

Valor- p < 0,001 Sim 11 36,67 4 13,33 15 50,00 25 83,33 

Cansaço Não 21 70,00 23 76,67 17 56,67 6 20,00 

Valor- p < 0,001 Sim 9 30,00 7 23,33 13 43,33 24 80,00 

Zumbido Não 27 90,00 29 96,67 26 86,67 28 93,33 

Valor- p = 0,535 Sim 3 10,00 1 3,33 4 13,33 2 6,67 
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Tabela 46. Valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as 

distribuições de frequências das variáveis Estresse, Irritabilidade, Dor de cabeça e 

Cansaço; entre os grupos, dois a dois.  

 

Comparação 
Estresse 

Valor-p 

Irritabilidade 

Valor-p 

Dor de Cabeça 

Valor-p 

Cansaço 

Valor-p 

C x Q 0,004 0,001 0,072 0,771 

C x R 0,120 0,008 0,435 0,422 

C x RQ 0,120 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

Q x R 0,267 0,567 0,005 0,170 

Q x RQ 0,267 0,299 < 0,001 < 0,001 

R x RQ  >0,999 0,057 0,013 0,007 

 
 
 

Pela Tabela 47, verifica-se que há evidência, ao nível de 5% de significância, de que 

pelo menos um grupo difere dos demais com respeito à distribuição de probabilidades 

da variável Você acha que o barulho da trabalho pode prejudicar visitantes, 

consultores, entre outros? Se sim, de que maneira? para os prejuízos Irritabilidade, 

Alteração auditiva, Dor de cabeça e Cansaço. A Tabela 48 indica o valor-p associado 

ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as distribuições de frequências 

dessas variáveis entre os quatro grupos. 

 Irritabilidade: pode-se concluir que não há evidência de diferença entre os 

grupos C e Q, C e R e entre Q e R (valores-p > 0,008). Nota-se, também, que 

a distribuição de probabilidades da variável Irritabilidade, para o grupo RQ, 

difere das distribuições de probabilidades dos demais grupos (valores-p < 

0,008).  Enquanto no grupo RQ, 66,67% dos funcionários acham que o barulho 

no trabalho pode causar Irritabilidade nos visitantes, consultores, entre outros, 

nos demais grupos, entre 3,33% e 30% apenas concordam com essa 

afirmação.  

 Alteração Auditiva: pode-se concluir que não há evidência de diferença entre 

os grupos C e R, C e Q, C e RQ, e entre os grupos R e RQ (valores-p > 0,008). 
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Nota-se, também, que a distribuição de probabilidades da variável Alteração 

auditiva, para o grupo RQ, difere das distribuições de probabilidades dos 

grupos C e Q (valores-p < 0,008). Enquanto nos grupos C e Q, menos de 7% 

dos funcionários acham que o barulho no trabalho pode causar Alteração 

auditiva nos visitantes, consultores, entre outros, no grupo RQ, 56,67% dos 

funcionários concordam com essa afirmação.  

 Dor de cabeça: pode-se concluir que não há evidência de diferença entre os 

grupos C e R, C e Q, C e RQ, e entre os grupos R e RQ (valores-p > 0,008). 

Nota-se, também, que a distribuição de probabilidades da variável Dor de 

cabeça, para o grupo RQ, difere das distribuições de probabilidades dos 

grupos C e Q (valores-p < 0,008). Enquanto nos grupos C e Q, no máximo 10% 

dos funcionários acham que o barulho no trabalho pode causar Dor de cabeça 

nos visitantes, consultores, entre outros, no grupo RQ, 50% dos funcionários 

concordam com essa afirmação.  

 Cansaço: pode-se concluir que há evidência de diferença apenas entre os 

grupos Q e RQ (valor-p < 0,008). Enquanto no grupo RQ, 43,33% dos 

funcionários acham que o barulho no trabalho pode causar Cansaço nos 

visitantes, consultores, entre outros, no grupo Q, nenhum funcionário concorda 

com essa afirmação. 
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Tabela 47. Distribuição de frequências da variável Você acha que o barulho da 

trabalho pode prejudicar visitantes, consultores, entre outros? Se sim, de que 

maneira? por grupo (porcentagens calculadas por coluna para cada tipo de 

prejuízo). 

 

Grupo C Q R RQ 

Prejuízo  n % n % n % n % 

Estresse Não 27 90,00 28 93,33 24 80,00 21 70,00 

Valor- p = 0,066 Sim 3 10,00 2 6,67 6 20,00 9 30,00 

Irritabilidade Não 26 86,67 29 96,67 21 70,00 10 33,33 

Valor- p < 0,001 Sim 4 13,33 1 3,33 9 30,00 20 66,67 

Alteração auditiva Não  28 93,33 29 96,67 22 73,33 13 43,33 

Valor- p < 0,001 Sim 2 6,67 1 3,33 8 26,67 17 56,67 

Dor de cabeça Não 27 90,00 29 96,67 22 73,33 15 50,00 

Valor- p < 0,001 Sim 3 10,00 1 3,33 8 26,67 15 50,00 

Cansaço Não 26 86,67 30 100,00 24 80,00 17 56,67 

Valor- p < 0,001 Sim 4 13,33 - - 6 20,00 13 43,33 

Alteração da tensão Não 24 80,00 30 100,00 27 90,00 25 83,33 

Valor- p = 0,079 Sim 6 20,00 - - 3 10,00 5 16,67 
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Tabela 48. Valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as 

distribuições de frequências da variável Você acha que o barulho da trabalho pode 

prejudicar visitantes, consultores, entre outros? Se sim, de que maneira? Para Irritabilidade, 

Alteração auditiva, Dor de cabeça e Cansaço; entre os grupos, dois a dois. 

Comparação 

Irritabilidade 

 

Valor-p 

Alteração 

Auditiva 

Valor-p 

Dor de Cabeça 

 

Valor-p 

Cansaço 

 

Valor-p 

C x Q 0,353 >0,999 0,612 0,112 

C x R 0,209 0,080 0,181 >0,999 

C x RQ < 0,001 < 0,001 0,001 0,020 

Q x R 0,012 0,026 0,026 0,112 

Q x RQ < 0,001 < 0,001 < 0,001 < 0,001 

R x RQ 0,008 0,035 0,110 0,020 

 
 

Pela Tabela 49, verifica-se que há evidência, ao nível de 5% de significância, de que 

pelo menos um grupo difere dos demais com respeito à distribuição de probabilidades 

da variável Existe algum barulho que você considere necessário? Se sim, qual? para 

todos os tipos de barulho (sirene, motores, telefones, conversa e manutenção de 

motores). A Tabela 50 indica o valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado 

para comparar as distribuições de frequências dessas variáveis entre os quatro 

grupos. 

 Sirene: pode-se concluir que não há evidência de diferença entre os grupos Q, 

R e RQ (valores-p > 0,008). Nota-se, também, que a distribuição de 

probabilidades da variável Sirene de aviso de ocorrência, para o grupo C, difere 

das distribuições de probabilidades dos demais grupos (valores-p < 0,008). 

Enquanto no grupo C, 56,67% dos funcionários acham que o barulho de Sirene 

de aviso de ocorrência é necessário, nos grupos Q, R e RQ, pelo menos 90% 

dos funcionários concordam com essa afirmação.  

 Motores: pode-se concluir que não há evidência de diferença entre os grupos 

Q, R e RQ (valores-p > 0,008). Nota-se, também, que a distribuição de 
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probabilidades da variável Barulho dos motores, para o grupo C, difere das 

distribuições de probabilidades dos demais grupos (valores-p < 0,008). 

Enquanto no grupo C, apenas 6,67% dos funcionários acham que o barulho de 

Sirene de aviso de ocorrência é necessário, nos grupos Q, R e RQ, pelo menos 

90% dos funcionários concordam com essa afirmação.  

 Telefone: pode-se concluir que não há evidência de diferença entre os grupos 

C e R, C e Q, C e RQ, e entre os grupos R e RQ (valores-p > 0,008). Nota-se, 

também, que a distribuição de probabilidades da variável Telefone, para o 

grupo Q, difere das distribuições de probabilidades dos grupos R e RQ 

(valores-p < 0,008). Enquanto nos grupos R e RQ, pelo menos 70% dos 

funcionários acham que o barulho do Telefone é necessário, no grupo Q, 

apenas 26,67% dos funcionários concordam com essa afirmação.  

 Conversa: pode-se concluir que não há evidência de diferença entre os grupos 

Q, R e RQ (valores-p > 0,008). Nota-se, também, que a distribuição de 

probabilidades da variável Conversa profissional, para o grupo C, difere das 

distribuições de probabilidades dos demais grupos (valores-p < 0,008). 

Enquanto no grupo C, 26,67% dos funcionários acham que o barulho da 

Conversa profissional é necessário, nos grupos Q, R e RQ, pelo menos 70% 

dos funcionários concordam com essa afirmação.  

 Manutenção: pode-se concluir que não há evidência de diferença entre os 

grupos Q, R e RQ (valores-p > 0,008). Nota-se, também, que a distribuição de 

probabilidades da variável Manutenção de motores de trabalho, para o grupo 

C, difere das distribuições de probabilidades dos demais grupos (valores-p < 

0,008). Enquanto no grupo C, 13,33% dos funcionários acham que o barulho 

da Manutenção de motores de trabalho é necessário, nos grupos Q, R e RQ, 

96,67% dos funcionários concordam com essa afirmação.  
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Tabela 49. Distribuição de frequências da variável Existe algum barulho que você 

considere necessário? Se sim, qual? por grupo (porcentagens calculadas por coluna 

para cada tipo de barulho). 

Grupo C Q R RQ 

Barulho  n % n % n % n % 

Sirene de aviso de 

ocorrência 

Não 13 43,33 3 10,00 2 6,67 1 3,33 

Valor- p < 0,001 Sim 17 56,67 27 90,00 28 93,33 29 96,67 

Motores Não 28 93,33 2 6,67 3 10,00 1 3,33 

Valor- p < 0,001 Sim 2 6,67 28 93,33 27 90,00 29 96,67 

Telefone Não  15 50,00 22 73,33 8 26,67 9 30,00 

Valor- p < 0,001 Sim 15 50,00 8 26,67 22 73,33 21 70,00 

Conversa profissional Não 22 73,33 9 30,00 4 13,33 4 13,33 

Valor- p < 0,001 Sim 8 26,67 21 70,00 26 86,67 26 86,67 

Manutenção de motores Não 26 86,67 1 3,33 1 3,33 1 3,33 

Valor- p < 0,001 Sim 4 13,33 29 96,67 29 96,67 29 96,67 

 

Tabela 50. Valor-p associado ao teste exato de Fisher utilizado para comparar as 

distribuições de frequências da variável Existe algum barulho que você considere 

necessário? Se sim, qual? para Sirene,  Motores, Telefones, Conversa e 

Manutenção de motores entre os grupos, dois a dois.  

Comparação 
Sirene 

Valor-p 

Motores 

Valor-p 

Telefone 

Valor-p 

Conversa 

Valor-p 

Manutenção 

Valor-p 

C x Q 0,007 < 0,001 0,110 0,002 < 0,001 

C x R 0,002 < 0,001 0,110 < 0,001 < 0,001 

C x RQ < 0,001 < 0,001 0,187 < 0,001 < 0,001 

Q x R >0,999 >0,999 < 0,001 0,209 >0,999 

Q x RQ 0,612 >0,999 0,002 0,209 >0,999 

R x RQ >0,999 0,612 >0,999 >0,999 >0,999 
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Pela Tabela 51, observa-se que Ações educativas e Troca ou manutenção dos 

equipamentos podem contribuir para melhorar o barulho no local de trabalho, já que 

pelo menos 70% dos funcionários escolheram a categoria de resposta Sim nesses 

melhoramentos. Com exceção do grupo C, em que apenas 20% escolheram a 

categoria de resposta Sim, nos demais grupos pelo menos 86% dos funcionários 

escolheram essa categoria para a atitude Melhorar a infraestrutura. Para as demais 

atitudes relativas a melhorar o barulho no local do trabalho, pelo menos 80% dos 

funcionários escolheram a categoria de resposta Não.   

Tabela 51. Distribuição de frequências da variável Em sua opinião, o que pode ser 

feito para melhorar o barulho no seu local de trabalho? por grupo (porcentagens 

calculadas por coluna para cada melhoramento). 

 

Grupo C Q R RQ 

Melhoramento  n % n % n % n % 

Ações educativas     
Não 4 13,33 5 16,67 3 10,00 1 3,33 

Sim 26 86,67 25 83,33 27 90,00 29 96,67 

Troca ou manutenção dos 

equipamentos   

Não 9 30,00 0 0,00 2 6,67 2 6,67 

Sim 21 70,00 30 100,00 28 93,33 28 93,33 

Tratamento acústico nos 

ambientes internos 

Não  29 96,67 29 96,67 24 80,00 29 96,67 

Sim 1 3,33 1 3,33 6 20,00 1 3,33 

Melhorar a infraestrutura   
Não 24 80,00 3 10,00 3 10,00 4 13,33 

Sim 6 20,00 27 90,00 27 90,00 26 86,67 

Nada   
Não 27 90,00 30 100,00 29 96,67 29 96,67 

Sim 3 10,00 - - 1 3,33 1 3,33 

 

 

4.3.8. Análise da 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 
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para o questionário todo. Os resultados estão apresentados na Tabela 52. 

Considerando o total, a avaliação do questionário foi excelente. No entanto, observa-

se que duas seções tiveram confiabilidade pobre (1 e 4) e uma inaceitável (Seção 5). 

O valor do alpha é afetado não apenas pela correlação entre as respostas obtidas, 

mas também pelo número e redundância das questões. A seção 5 trata da 

experiência do barulho de diferentes fontes no trabalho que, considerando uma 

amostra dividida em quatro grupos com diferentes exposições a riscos (C, Q, R e RQ), 

pode não se aplicar a determinadas condições de trabalho. Observou-se que a 

variabilidade das respostas nesta seção foi muito baixa. Para duas variáveis as 

respostas foram iguais para todos os funcionários dos quatro grupos (variabilidade 

nula). 

Tabela 52. Valores da estatística Alpha de Cronbach e classificação. 

Questionário 
Valor da estatística 

Alpha de Cronbach 
Confiabilidade 

Seção 1 0,507 Pobre 

Seção 2 0,778 Aceitável 

Seção 3 0,790 Aceitável 

Seção 4      0,599  Pobre 

Seção 5 -0,042 Inaceitável 

Seção 6 0,726 Aceitável 

Seção 7 0,879 Bom 

Todo 0,919 Excelente 
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5. DISCUSSÃO 

 

 Nesse capítulo foi realizada a discussão dos resultados estatísticos, 

comparando-os com a literatura consultada; a fim de contemplar os objetivos 

estabelecidos. Vale ressaltar que considerações importantes sobre o a população, 

tema, sugestões de novos estudos e de estratégias de proteção à saúde da 

população desse estudo também foram destacadas, pois é uma categoria profissional 

escassa de pesquisa. 

5.1 – Discussão sobre os dados pessoais e história ocupacional 

Na presente pesquisa, a amostra (n= 120) foi composta apenas por sujeitos do 

sexo masculino e as médias e desvios-padrão da idade foram bastante semelhantes 

entre os quatro grupos (Tabela 1). Sendo assim, a idade não foi uma variável que 

interferiu nos resultados dessa pesquisa. Tal dado não permite a comparação com 

outras pesquisas que consideraram a idade como uma importante variável de análise 

dos efeitos do ruído na saúde. No estudo de De Bruno et al. (2013), os resultados 

evidenciaram que a sensação de incômodo foi evidente em motoristas mais jovens, 

quando comparados aos mais velhos. A idade também foi um fator relevante na 

pesquisa de Macbride et al. (2003). 

Considerando que a presente pesquisa teve como objetivo comparar os efeitos 

de diferentes tipos de exposições de riscos à saúde, o método para definição desses 

grupos foi a partir das avaliações ambientais da empresa. Assim, como pode ser 

observado nas Tabelas 2 e 3, no  grupo controle (sem exposição a ruído e químicos) 

a maioria era do setor administrativo. Já nos demais grupos, a composição foi a partir 

das avaliações do PPRA da empresa e foi assim determinada, por grupo: no Q, a 

maioria exercia a função de serviços gerais/herbicida no setor de Tratos Culturais; no 

R, a maioria era tratorista do setor mecanizado e, por fim; no RQ eram 

mecânicos/soldadores da oficina automotiva.  O estudo de Unlu et al. (2014) também 

utilizou o mesmo método para definição dos grupos, porém, não foi com trabalhadores 

do setor canavieiro. Já o estudo de Fernandes (2003) foi desenvolvido com tratoristas, 

mas avaliou apenas o ruído e as vibrações dos maquinários.  

Nessa pesquisa, ficou estatisticamente comprovado que que a maioria dos 

funcionários, com exceção do grupo controle, tem até 5 anos de empresa (Tabelas 4 
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e 5). Vale ressaltar que para De Bruno et al. (2013),  o tempo maior de atuação na 

função tende a diminuir as queixas do incomodo auditivo. Entretanto, Stear (2002), já 

citava que a exposição ao químico, mesmo em curto prazo, pode  ser tão nociva 

quanto ao longo prazo. O estudo de Lima et al. (2009), realizado com expostos a 

inseticidas, também identificou intoxicações agudas, dentre os demais efeitos.  

Todos os sujeitos dos grupos R e RQ utilizam protetor auditivo. Tal evidência 

está ratificada nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, 

que obriga a empresa a fornecer o equipamento de proteção individual no caso do 

ruído ultrapassar 85dB (A). As principais queixas em relação ao uso de protetor, nos 

dois grupos, foram calor e dificuldade para se comunicar; sendo as mesmas mais 

citadas no estudo de Fernandes (2003).  

As exposições a ruído extra ocupacional, também foram evidentes  na amostra 

dessa pesquisa. O culto religioso com música eletronicamente amplificada foi o mais 

significante nos quatro grupos (Tabela 6), porém, ninguém faz uso de proteção 

auditiva nessas exposições. Samelli e Fiorini (2011) citam que as atividades de lazer 

com exposições a níveis sonoros elevados também são um problema de saúde 

pública; com consequência não apenas auditivas, mas, principalmente, não auditivas. 

Desta forma, é possível constatar que todos da amostra tem algum tipo de exposição 

a ruído, mesmo que não seja ocupacional.  

5.2- Discussão sobre os efeitos auditivos e não auditivos 

Na questão: “Você sente que tem uma perda auditiva”, o grupo que apresentou 

maior evidência de resposta sim, foi o grupo RQ, com 23,33% (Tabela 7). Este grupo 

se destacou com significância estatística dos demais, mas na comparação dois a dois 

entre os grupos, foi evidente a diferença apenas com o grupo Q (p= 0,005), que não 

teve nenhuma menção de sensação de perda auditiva (Tabela 8). Os dados 

corroboram outros estudos que identificaram significantes efeitos auditivos nas 

exposições simultâneas de ruído e produtos químicos (Fechter, 1999; Nudelman et 

al., 2000; Stear, 2002; Jacob et al., 2002 e Fernandes e Morata, 2002). 

Já a tabela 9, na distribuição da frequência para a questão: “Em geral você 

diria que sua audição é…”, os grupos R e RQ foram os que responderam, na sua  

maioria, Boa ou Regular; em oposição aos grupos C e Q que responderam Excelente 

e Muito Boa. Foi possível observar que houve diferença estatisticamente significante 
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(Tabela 10) entre os grupos C e Q, quando comparados ao R e RQ. Vários estudos 

evidenciaram os riscos do ruído e da exposição simultânea a ruído e produtos 

químicos no desencadeamento de perdas auditivas (Fechter, 1999; Nudelmam et al., 

2000; Manubens, 2001; Stear, 2002; Fernandes e Morata, 2002; Borchgrevink, 2003; 

Macbride et al., 2003; Rabinowitz et al., 2005; Lima et al., 2009; Botelho et al.,2009; 

Guida et al., 2010; Martins et al., 2011; Foltz et al., 2012; Azevedo e Waissmamm, 

2012; De Sena et al., 2013; Unlu et al. ,2014). 

Novamente os grupos R e RQ foram os que apresentaram maior ocorrência na 

resposta “os dois ouvidos ouvem menos do que ouviam antes” (Tabela 11), na 

pergunta: “Atualmente você acha que...” (20 e 36,7%, respectivamente). Entretanto, 

esta diferença só foi significante nas comparações entre RQ com o C e RQ com o Q 

(Tabela 12). Os resultados novamente reiteram os dados da literatura vigente que 

indica que as exposições simultâneas podem ser muito mais perigosas para a 

audição, quando comparadas com exposições a um único agente de risco  também 

sendo raticida pelas literaturas (Fechter, 1999; Nudelmam et al., 2000; Manubens, 

2001; Stear, 2002; Fernandes e Morata, 2002; Borchgrevink, 2003; Macbride et al., 

2003; Rabinowitz et al., 2005; Lima et al., 2009; Botelho et al.,2009; Guida et al., 2010; 

Martins et al., 2011; Foltz et al., 2012; Azevedo e Waissmamm, 2012; De Sena et al., 

2013; Unlu et al. ,2014). 

A Tabela 13 indica os sintomas que os sujeitos passaram a apresentar após 

iniciar a atividade laborativa. A queixa de intolerância para som intenso foi 

significativamente maior nos grupos R e RQ, quando comparados ao C e Q (p< 

0,001). A comparação entre grupos identificou diferenças estatisticamente 

significantes entre os grupo R e RQ, com relação ao grupo controle (Tabela 14). Já 

irritabilidade, nervosismo e dor de cabeça foram mais evidentes no grupo R, 

ratificando as pesquisas da EEA (2010) e de Samelli e Fiorini (2011). As alterações 

no sono, citadas em pesquisas como de Martins et al. (2011); Zaharna e Guilleminault 

(2010) e WHO (2011); não foram evidenciadas em nenhum dos grupos como um dado 

estatisticamente significante.  

Apenas os grupos R e RQ apresentaram a queixa de “sensação de diminuição 

da audição” após a jornada de trabalho (30% e 53,33%, respectivamente). Na 

comparação entre grupos, ambos apresentaram diferenças estatisticamente 
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significantes com os grupos C e Q. Os dados corroboram os estudos de Babish (2004) 

e Martins et al. (2011), que também identificaram tal queixa em população exposta a 

ruído. Entretanto, apesar de ser um tema muito estudado na literatura, o zumbido não 

foi uma queixa presente em nenhum dos grupos, aparecendo apenas em dois sujeitos 

do grupo controle. 

Como era esperado, na Tabela 17, as maiores ocorrências de alterações 

audiométricas foram nos grupos R e RQ (33,33% em cada um). No grupo Q, apenas 

um sujeito apresentou alteração (3,33%) e, na Tabela 18, foi possível observar que, 

ambos os grupos R e RQ, tanto são estatisticamente diferentes dos grupo C e Q. 

Além disso, vale ressaltar que todas as alterações tem configurações sugestivas de 

PAIR uni ou bilateral. Os resultados corroboram tanto estudos mais antigos sobre os 

efeitos auditivos decorrentes da exposição a ruído, quanto os mais atuais que 

abordam as exposições simultâneas a ruído e produtos químicos (Fechter, 1999; 

Nudelmam et al, 2000; Manubens, 2001; Stear, 2002; Fernandes e Morata, 2002; 

Borchgrevink, 2003; Macbride et al., 2003; Rabinowitz et al., 2005; Lima et al., 2009; 

Botelho et al.,2009; Guida et al., 2010; Martins et al., 2011; Foltz et al., 2012; Azevedo 

e Waissmamm, 2012; De Sena et al., 2013; Unlu et al., 2014).   

A ocorrência de perda auditiva no grupo R não diferiu muito dos dados de 

Lopes et al. (2007) que identificaram 28,6% de PAIR, apesar de ser uma categoria 

profissional distinta. Já as alterações no grupo RQ foram bem superiores aos 

resultados obtidos nos estudo de Botelho et al. (2009), cuja ocorrência de perdas 

auditivas em expostos a ruído e produtos químicos foi de 18,3%. Entretanto, 33,33% 

de perdas auditivas em cada grupo são valores inferiores aos da pesquisa de 

Rabinowitz et al. (2005) que identificou mais de 50% de alterações, em uma 

população agrícola de migrantes nos Estados Unidos da América. Em geral, as 

ocorrências de perdas auditivas identificadas na presente pesquisa podem ser 

consideradas elevadas, pois vale ressaltar que todos utilizam protetores auditivos. 

Não foi possível relacionar as perdas auditivas a um determinado tipo de exposição, 

uma vez que foram iguais nos grupos R e RQ. Finalmente, apesar de ser observada 

apenas uma alteração audiométrica no grupo Q, não é possível afirmar que os 

herbicidas não são ototóxicos. Na verdade, outros estudos com diferentes métodos e 

amostras são necessários para poder elucidar esta questão.         
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5.3 – Discussão dos resultados do questionário 

 5.3.1- Percepção do ruído no ambiente de trabalho 

Na percepção do ruído no ambiente de trabalho, a resposta sempre, foi 

significante nos grupos R e RQ (Tabelas 20 e 21); coincidindo com o PPRA da 

empresa, aonde os níveis de ruído nesses setores ultrapassam 85 dB(A). A grande 

maioria dos sujeitos desses grupos classificam a intensidade do barulho como 

Moderado/intenso, evidenciando diferenças com relação aos grupos C e Q (Tabelas 

22 e 23). Em grande maioria, os sujeitos dos grupos R e RQ (Tabela 24) acreditam 

que contribuem para elevar o ruído na empresa e se diferem, com significância 

estatística, dos grupos C e Q (Tabela 25). Em 2003, Fernandes afirmou que o ruído 

do trator pode ser algo que agrava a saúde e altera o desempenho da função de 

tratoristas.  

Na pesquisa de Zanin e Bunn (2014), o período de maior incomodo auditivo é 

o noturno, mas, na presente pesquisa, 90% dos funcionários nos quatro grupos, 

consideram os períodos matutinos e vespertino com sendo os de pior barulho (Tabela 

26). Entretanto, o estudo supracitado foi realizado com moradores do entrono de 

ferrovias e, portanto, era esperado que o incômodo fosse pior à noite. Além disso, 

apenas 10 trabalhadores do total da amostra da presente pesquisa exerciam 

atividades no período noturno (Tabela 3). 

5.3.2- Fontes de Ruído 

 Para os grupos Q, R, RQ; motor de máquinas e equipamentos são as principais 

fontes de ruído no ambiente de trabalho (Tabela 27). Podemos notar citações 

semelhantes nos estudos de Fernandes (2003) e Macbride et al. (2003). Já para o 

grupo C, como era esperado, pessoas conversando seria a principal fonte de ruído 

nesse estudo. Tal fonte também foi evidenciada no estudo de Juang et al. (2010), 

realizado com funcionários e usuários de um hospital. 

 As principais fontes de ruído fora do ambiente de trabalho foram outros 

veículos e equipamentos, citadas pelos grupos Q, R e RQ. Sinal sonoro foi uma fonte 

de ruído considerada pelo grupo Q. Para o grupo C, pessoas conversando seria a 

fonte mais citada (Tabela 28).  Os resultados corroboram a literatura que aponta que 
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o ruído ambiental é proveniente de diversas fontes internas e externas Babish, 2004; 

Juang et al., 2010 e Samelli e Fiorini, 2011).   

       5.3.3- Percepção subjetiva do ruído no ambiente 

 As Tabelas 29 e 30 evidenciam que 80% dos funcionários, independente do 

grupo, escolheram as respostas Nada ou Muito Pouco para as variáveis O barulho do 

ambiente te deixa estressado? e O barulho do ambiente te causa falta de atenção?. 

Tais resultados não corroboram muitos estudos citados que identificaram o estresse 

como uma importante queixa decorrente da exposição a ruído (Juang et al, 2010; 

Lekaviciute e Argalasova-Sobotova, 2013; Zanin e Bunn, 2014 e Gelardi, 2014). 

Ressalta-se ainda que os estudos supracitados foram com outras categorias 

profissionais, uma vez que ainda são escassas pesquisas com tratoristas. 

 A variável O barulho do ambiente te incomoda? apresentou baixa ocorrência  

nos quatro grupos, sendo quase nula no grupo Q (Tabelas 31 e 32). No grupo RQ, 

apesar da maioria ter respondido Nada ou Muito Pouco, 40% indicaram a alternativa 

Mais ou menos. De fato, uma das hipóteses dessa pesquisa era que o incômodo seria 

uma queixa de alta ocorrência, principalmente nos grupos R e RQ. Entretanto, vale 

ressaltar que, muitas vezes, os trabalhadores desconhecem os efeitos não auditivos 

da exposição a ruído.  

Em geral, o incômodo é uma queixa muito importante nos estudos com 

moradores do entorno de áreas com poluição sonora (Lercher et al., 2011; Lekaviciute 

e Argalasova-Sobotova, 2013; Zanin e Bunn, 2014). Todavia, no caso de exposições 

a ruído ocupacional, é muito mais frequente a abordagem dos efeitos auditivos. Em 

geral, somente mais recentemente as pesquisas começaram a investigar efeitos não 

auditivos em trabalhadores.   

    5.3.4- Efeitos do barulho na emoção e na fisiologia 

 A queixa de que o ruído dificulta a comunicação também não apresentou alta 

ocorrência, apesar de mostrar diferenças estatisticamente significantes entre os 

grupos (Tabelas 33 e 34). Não era mesmo esperada no grupo Q, uma vez que não 

tem exposição a ruído. Apesar do grupo C também não ter exposição, é mais 

frequente a comunicação em setores administrativos e, desta forma, mesmo em 

níveis inferiores,  o ruído pode causar alguma dificuldade. Ressalta-se apenas o grupo 
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R onde 40% dos sujeitos escolheram a categoria de resposta Mais ou 

menos/Bastante/ Extremamente. Tal queixa foi de alta ocorrência no estudo de 

Gelardi (2014), porém, o mesmo utilizou uma amostra de policiais militares que atuam 

em resgates aéreos com helicópteros e, portanto, tem uma demanda voltada 

principalmente à comunicação com os outros. 

Quanto a variável O barulho do ambiente te irrita?, os grupos C, R e RQ 

apresentaram, respectivamente, 13,34%, 16,67% e 36,67% de respostas Mais ou 

menos/Bastante/Extremamente (Tabelas 35 e 36). Apesar de não serem de alta 

ocorrência em nenhum dos grupos, as queixas de dores de cabeça e cansaço foram 

maiores no grupo RQ, quando comparado aos demais (Tabelas 37 a 40).  Tais 

queixas também foram identificadas em outros estudos com diferentes amostras 

(Martins et al., 2011; Zaharma e Guilleminault, 2010; Lekaviciute e Argalasova-

Sobotova, 2013). 

  5.3.5- Diferentes fontes de ruído no ambiente de trabalho 

 A única variável que teve significância estatística foi a escolha de profissionais 

falando alto ou gritando, que poderia atrapalhar o ambiente de trabalho. Mas essa 

significância ficou evidente apenas no grupo C (26,6% de respostas Mais ou menos/ 

bastante/extremamente). O resultado não corrobora o estudo de Juang et al (2010), 

porém, o mesmo foi realizado com funcionários e usuários de um hospital. As demais 

variáveis relacionadas às fontes de ruído obtiveram mais que 96% de escolha na 

categoria nada/muito pouco, independente do grupo estudado (Tabelas 41 e 42). 

5.3.6- Impacto do barulho na performance do trabalho 

 Os dados estatísticos evidenciaram que 90% dos sujeitos dos quatro grupos 

escolheram entre as categorias Nada e Muito pouco para as variáveis: O barulho de 

sirene de aviso de ocorrência te incomoda? ; O barulho atrapalha sua eficiência no 

trabalho?; O barulho atrapalha seu raciocínio?; O barulho te atrapalha na execução 

das tarefas?; O barulho te deixa desatento?. Essa evidencia estatística também 

contrapõe a literatura estudada, uma vez que muitos afirmam que esses impactos 

prejudicam a performance no trabalho (Juang et al, 2010).  Porém, houve evidência 

estatística na categoria O barulho te atrapalha de entender o que os outros estão 

falando?, onde nos grupos C, R, RQ; entre 13.33% e 46,67% dos sujeitos, escolheram 
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as respostas Mais ou menos/ Bastante/Extremamente (Tabelas 43 e 44). Esse dado 

se assemelha aos encontrados em Fernandes, 2003; EEA, 2010 e Stallen, 1999. 

 Na variável Você acha que o barulho no trabalho pode prejudicar os 

profissionais? Se sim, de que maneira?, para os prejuízos Estresse, Irritabilidade, Dor 

de cabeça e Cansaço; houve diferença estatisticamente significante entre os grupos. 

O estresse foi mais citado no grupo Q; a irritabilidade no Q, R e RQ; dor de cabeça 

no R e RQ; cansaço no RQ e alterações auditivas no R e RQ. Desta forma, novamente 

observa-se piores respostas nos grupos R e RQ (Tabelas 45 e 46). Os dados da 

mesma variável, só que provocando efeitos nos visitantes, forma muitos semelhantes 

aos supracitados (Tabelas 47 e 48). Tais evidencias também podemos encontrar na 

literatura em Manubens, 2001; EEA, 2010; Juang et al, 2010; Martins et al. 2011; 

WHO, 2011; Lekaviciute e Argalasova-Sobotova, 2013; De Bruno et al, 2013.  

Os grupos com pelo menos um tipo de exposição (Q, R e RQ) consideram que 

ruídos de sirene, motores, conversa entre profissionais e manutenção dos 

equipamentos são necessários durante as atividades laborativas. Esses grupos se 

diferenciam significativamente do grupo controle (Tabelas 49 e 50). Com relação a 

variável O que poderia melhorar o barulho no seu ambiente de trabalho?; com 

exceção do grupo C, a maioria citou ações educativas e troca ou manutenção dos 

equipamentos (Tabela 51). Vale lembrar , que o ambiente de trabalho do grupo C 

difere dos outros três grupos, que atuam na fazenda.  As ações relatadas estão 

previstas nas Normas Regulamentadoras (NR) e também foram citadas por WHO, 

2011; Prashnth e Venugopalachar, 2011 e  Wiwantikit, 2014. 

5.3.7 – Análise da Consistência Interna do Questionário   

Finalmente, com relação a consistência interna (confiabilidade) do instrumento 

utilizado na presente pesquisa, o Alpha de Cronbach indicou que o questionário, no 

total, é excelente (0.919). Entretanto, também foi possível observar que o Alpha obtido 

separadamente por seções (Tabela 52) mostrou que determinadas partes do 

instrumento não tem boa confiabilidade (Seções 1, 4 e 5). Ao considerar que tais 

seções referem-se a dados pessoais, efeitos do barulho na fisiologia e experiência do 

barulho em diferentes fontes de trabalho; 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 
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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. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

 A ocorrência de alterações auditivas foram significantemente maiores nos 

grupos R e RQ (33,33% em ambos). 

 A maioria dos profissionais do grupo R e RQ consideram seu ambiente de 

trabalho ruidoso e contribuem para esse ruído. 

 A queixa de incômodo decorrentes da exposição a ruído foi relatada apenas 

pelo grupo RQ.  

 Os sintomas mais relatados pelos profissionais, nos grupos R, C, RQ foram 

“irritação”, “dor de cabeça” e “ cansaço”. 

 Os quatro grupos pesquisados reconhecem que o ruído pode ocasionar os 

seguintes efeitos: alteração auditiva, estresse, irritabilidade, dor de cabeça e 

cansaço.  

 Ficou evidente na pesquisa que os grupos R e RQ são os com maiores queixas 

auditivas e não auditivas. 

 Com exceção do grupo C, 70% dos sujeitos dos outros três grupos acreditam 

que com ações educativas e troca ou manutenção dos equipamentos podem 

melhorar as condições do ruído do ambiente de trabalho. 

 A consistência interna (confiabilidade) do questionário utilizado na presente 

pesquisa foi excelente. 
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8 – ANEXOS 

 

Anexo 1 

 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Eu, Maíra Pietraroia Nelli, fonoaudióloga, portadora RG 26100160-7, estabelecida na Rua 

Pedro Natálio Lorenzetti 500, na cidade de Lençóis Paulista- SP, cujo telefone de contato é ( 

14 ) 981225737, vou desenvolver uma pesquisa intitulada: “Estudo da audição de 

trabalhadores do setor canavieiro expostos a ruído e produtos químicos.” 

O objetivo desta pesquisa é estudar  os efeitos auditivos de trabalhadores do setor canavieiro 

expostos a ruído, herbicidas e fumos metálicos. 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 , um teste não invasivo.. O Sr será solicitado a  responder a um questionário 

com perguntas relacionadas ao incômodo provocado pela exposição ao ruído e sobre sua saúde 

auditiva. 

 

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. 
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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. 

 

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: “ Estudo da audição de trabalhadores do setor canavieiro expostos a ruído e 

produtos químicos”.  

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:   /   /2014 

Assinatura: 

Nome: 

Endereço: 

RG. 

Fone:  

                                                                                                          

 

                                                                                                              Maíra Pietraroia Nelli 

 



92 
 

Anexo 2 
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Anexo 3 

 

Roteiro do questionário (baseado em 
Fiorini, 2000) 
 

 

Número:       

A - Dados Pessoais      

 Nome:    Rg (chapa):  

 Idade:    
Data de 
nascimento: 

 

Sexo:    Função:   

 Setor:    
Tempo total da 
função (na 
empresa): 

 Tempo total na empresa:  
Função(ões) 
anterior(es) na 
empresa: 

 Turno       

       

B – Histórico Ocupacional     

       

B.1 – Atual       

       

1-Trabalha em local ruidoso?      

(    )1 Sim   (   )0 Não      

       

2-Se sim, quanto tempo?      

       

3-Usa protetor?      

(    )1 Sim   (   )0 Não      

       

4-Se sim, quanto tempo?      

       

 5-Se sim, qual a frequência?     

(   ) 0 Nunca (   ) 1 Sempre   (   ) 2 
Àsvezes 

   

       

6-Tipo:       

 (   )1 Concha    (   )2Plug moldado   (   
)3Plug moldável 

  

       

7-Principais queixas do protetor:     

(   )a coceira       
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(   )b dor de cabeça         

(   )c pressão na cabeça        

(   )d plenitude       

(   )e calor       

(   )f dificuldade na comunicação        

(   )g dificuldade para trabalhar       

(   )h outros        

       

8-Acha seu ambiente de trabalho 
ruidoso? 

   

(   )0Nunca   (   )1Raramente   (   )2Às 
vezes   (   )3Sempre 

  

       

9-Exposição diária ao ruído:      

(   )1Rara – menor que 1 vez por 
semana   

   

(   )2Ocasional – 1 vez por semana        

(   )3Frequente – 1 vez por dia        

(   )4Constante – durante toda a 
jornada 

   

       

10-Exposição a produtos químicos:     

(    )1 Sim   (   )0 Não       

       

11-Se sim, há quanto tempo?      

       

12-Se sim, com que produtos 
trabalha?  

   

(   )a solvente       

(   )b soda       

(   )c ácido       

(   )d tinner       

(   )e flúor       

(   )f óleo       

(   )g herbicida       

(   )h  graxa       

       

13-Exposição a vibrações:      

(    )1 Sim   (   )0 Não       
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B.2 – PREGRESSA      

       

14-Exposições anteriores a ruído?     

(    )1 Sim   (   )0 Não      

       

15-Se sim, quanto tempo?      

       

16-Fez uso de protetor auditivo:      

(    )1 Sim   (   )0 Não      

       

17-Se sim, quanto tempo?      

       

18-Antecedentes de trabalhos com 
produtos químicos: 

  

(    )1 Sim   (   )0 Não      

       

19-Se sim, quanto tempo?      

       

20-Fez uso de proteção:     

(    )1 Sim   (   )0 Não      

       

       

C- HISTÓRIA CLÍNICA      

       

21-Você sente que tem uma perda 
auditiva?  

   

(    )1 Sim   (   )0 Não (   )2Não sabe     

       

22-Em geral você diria que sua 
audição é:  

   

(   )1 Excelente   (   )2 Muito boa   (   )3 
Boa   (   )4 Regular   (   )5 Ruim 

 

       

23-Atualmente você acha que:     

(   )1 ouve da mesma forma que ouvia 
antes    

   

(   )2 apenas o ouvido direito ouve 
menos do que antes    

  

(   )3 apenas o ouvido esquerdo ouve 
menos do que antes    

  

(   )4 os dois ouvidos ouvem menos do 
que ouviam antes    

  

(   )5 não sabe       
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24-Tem zumbido?      

(    )1 Sim   (   )0 Não      

       

25-Se sim,       

 (   )1Sempre   (   )2 Às vezes     

       

26-Se sim, aonde?       

(   )1 OD   (   )2 OE   (   )3Ambas     

       

27-Se sim, que tipo:       

(   )1Grave   (   )2 Agudo   (   )3 Não 
sabe referir   (   )4Outros  

  

       

28-Antecedentes de infecção no 
ouvido: 

   

 (    )1Sim   (   )0 Não      

       

29-Se sim, há quanto tempo?     

       

30-Antecedentes de cirurgia no(s) 
ouvido(s):  

   

 (    )1Sim   (   )0 Não      

       

31-Se sim,        

(   )1 OD   (   )2 OE   (   )3 Ambas     

       

32-Antecedentes de problemas 
auditivos na família:  

  

 (    )1Sim   (   )0 Não      

       

33-Apresenta dificuldade para se 
comunicar:  

   

 (    )1Sim   (   )0 Não      

       

34-Após iniciar a atividade laborativa, 
passou a apresentar algum destes 
sintomas: 

(   )a Intolerância para sons intensos     

(   )b Irritabilidade e nervosismo     

(   )c Insônia       

(   )d Dor de cabeça      

(   )e Tontura       
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(   )f Outros.  Quais? 
__________________ 

   

       

35-No final da jornada de trabalho, 
apresenta: 

   

(   )a Sensação de  dimuição da 
audição 

   

(   )b Plenitude auricular      

(   )c Zumbido       

       

36-Antecedentes de explosão ou ruído 
muito intenso próximo ao ouvido 
(trauma acústico)?  

 (    )1Sim   (   )0 Não      

       

37-Se sim: o quê?      

(   )1  acidente empresa      

(   )2  acidente automobilístico     

(   )3  bomba       

       

38- Doenças:      

(   )1 diabetes   (   )2 pressão alta   (   )3 
problemas cardíacos   (   )4 colesterol 
alto 

       

39-Toma alguma medicação?     

 (    )1Sim   (   )0 Não      

       

40-Se sim: qual?       

(   )a Antinflamatório      

(   )b Hormônio       

(   )c Antihipertensivo      

(   )d Diurético       

(   )e Ansiolítico      

(   )f  Antidepressivo      

       

41-Tempo       

       

       

D- Hábitos de lazer e outras 
exposições 

   

       

42-Serviço militar:      
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 (    )1Sim   (   )0 Não      

       

43-Se sim, fez uso de protetor?      

 (    )1Sim   (   )0 Não      

       

44-Faz uso de estéreo pessoal?      

 (    )1Sim   (   )0 Não      

       

45-Se sim, quantas horas/semana?     

       

46-Toca algum instrumento:      

 (    )1Sim   (   )0 Não      

       

47-Se sim, há quanto tempo?     

       

48-Quantas horas/semana?     

       

49-Se sim, faz uso de protetor?     

 (    )1Sim   (   )0 Não      

       

50-Se sim, participa de alguma 
banda/coral?  

   

 (    )1Sim   (   )0 Não      

       

51-Frequenta casas noturnas/ bares 
com música amplificada:  

 

 (    )1Sim   (   )0 Não      

       

52-Se sim, há quanto tempo?      

       

53-Quantas horas/semana?     

       

54-Frequenta cultos religiosos com 
música amplificada: 

 

 (    )1Sim   (   )0 Não      

       

55-Se sim, há quanto tempo?      

       

56-Quantas horas/semana?     

       

57-Outras atividades ruidosas?      

 (    )1Sim   (   )0 Não      
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58-Se sim, quais      

       

59-Se sim, há quanto tempo?      

       

60-Quantas horas/semana?     

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

Anexo 4 
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