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Passos PS. Efeitos auditivos e não auditivos em músicos jovens. [Dissertação de 
Mestrado]. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo, 2015. 
 

 

RESUMO 

 

 

Introdução: A música é considerada um som agradável. No entanto, quando a 
exposição é continuada e em níveis elevados, pode interferir negativamente na vida 
das pessoas, principalmente de músicos, categoria profissional sistematicamente 
exposta a ela. Objetivo: O objetivo desta pesquisa foi estudar os efeitos auditivos e 
não auditivos em músicos jovens de uma banda filarmônica. Método: O estudo foi 
observacional, do tipo transversal de inquérito. A pesquisa foi realizada com 22 
músicos de uma banda Filarmônica do município de Lagarto/SE. Os procedimentos 
incluíram Meatoscopia, Medidas de imitância acústica, Audiometria tonal, Emissões 
Otoacústicas evocadas por estímulo transiente (EOAT) e produto de distorção 
(EOAPD) e aplicação do Questionário de Incômodo relacionado ao ruído. 
Resultados: Participaram do estudo 22 músicos sendo 72,73% do sexo masculino e 
27,27% do sexo feminino. A média de idade foi de 17,41 anos (±3,20) e a média do 
tempo de experiência como músico foi de 59,09 meses (± 36,78). Quanto ao tempo 
na banda, a média foi de 50,77 meses (± 39,86). A maioria dos músicos acredita que 
a sala de ensaios é ruidosa e 72,73% classificou a intensidade como moderada. 
Dentre os entrevistados, 59,09% acham que o ruído no seu ambiente de ensaio pode 
prejudicar os músicos. 72,73% dos músicos sentem-se incomodados com o som de 
algum instrumento, sendo os mais relatados: Trompete e percussão. A maioria deles 
acredita que o ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros; As principais 
queixas foram intolerância a sons intensos (59,09%) e zumbido (36,36%). Todos os 
indivíduos apresentaram limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade. 
Entretanto, na orelha direita, foram observados 5 entalhes (22,72%) e na esquerda 10 
(45,44%).  Em geral, as EOAT e EOAPD foram presentes, porém, 2 músicos (9,09%) 
tiveram ausência de EOAET na OD em pelo menos uma das bandas de frequência e 
na OE esse fato ocorreu em 4 músicos (18,18%). Na EOADP constatou-se ausência 
de emissões em 6 músicos (27,27%) em pelo menos uma frequência, em ambas as 
orelhas.  Conclusão: Apesar da amostra jovem e dos limiares auditivos normais, foi 
possível observar queixas auditivas importantes e algumas alterações nos testes de 
emissões otoacústicas, o que demonstra a importância de investigações com músicos 
nesta faixa etária. 
 

 

Palavras-chave: Audição, Ruído Ocupacional, Música, Incômodo 
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Passos PS. Auditory and non-auditory effects in young musicians. [Master 
Dissertation]. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo, 
2015.  
 

 

ABSTRACT 

 

 

Introduction: Music is considered a pleasant sound. However, when the exposure is 
continued and at high levels, it can have a negative effect on people's lives, especially 
musicians, professional category that is systematically exposed to it. Objective: The 
objective of this research was to study the auditory and non-auditory effects in young 
musicians of a philharmonic band. Method: The study was observational, cross-
sectional of inquiry type. The survey was conducted with 22 musicians of a 
philharmonic band of the city of Lagarto/Sergipe. The procedures included 
Meatoscopy, Acoustic Immitance Measurements, Tone Audiometry, Transient Evoked 
Otoacustic Emission (TEOAE) and Distortion Product (DPOAE) and application of the 
Nuisance Questionnaire related to noise. Results: The study included 22 musicians, 
being 72.73% male and 27.27% female. The average age was 17.41 years old (± 3.20) 
and the average length of experience as a musician was 59.09 months (± 36.78). 
Regarding the time in the band, the average was 50.77 months (± 39.86). Most 
musicians believe that the rehearsal room is noisy and 72.73% classified the intensity 
as moderate. Among the respondents, 59.09% think that the noise in their rehearsal 
environment can harm the musicians. 72.73% of the musicians feel uncomfortable with 
the sound of an instrument, the most reported are trumpet and percussion. Most of 
them believe that environment noises hinder communication with others; the main 
complaints were intolerance to intense sounds (59.09%) and tinnitus (36.36%). All 
subjects presented auditory thresholds within normal patterns. However, in the right 
ear, it was observed 5 notches (22.72%) and 10 in the left (45.44%). In general, 
TEOAE and DPOAE were present, but, 2 musicians (9.09%) had absence of TEOAE 
in the right ear in at least one of the frequency bands and in the left, that fact occurred 
in 4 musicians (18.18%). In the DPOAE, it was found out an absence of emissions in 
6 musicians (27.27%), in, at least, one frequency, in both ears. Conclusion: Despite 
the young sample and normal auditory thresholds, we observed significant hearing 
complaints and some changes in otoacoustic emissions tests, which demonstrate the 
importance of research with musicians in this age group. 
 

 

Keywords: Hearing, Occupational Noise, Music, Annoyance 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 

A música faz parte da vida das pessoas e tem a importante capacidade de 

estabelecer uma comunicação entre elas. De forma geral, é considerada como um 

som agradável e nos remete lembranças de fatos ou acontecimentos importantes de 

nossas vidas. No entanto, quando a exposição é continuada e em níveis elevados, 

pode interferir negativamente na vida das pessoas (Andrade et al, 2002). 

Muitos profissionais de saúde voltaram sua atenção para a música pelo fato 

de a exposição musical ser, não só uma questão social, como também uma questão 

ocupacional (Lüders e Gonçalves, 2013). 

Os músicos são profissionais sistematicamente expostos a elevados níveis de 

pressão sonora. A execução instrumental requer horas de ensaio, além da grande 

frequência de apresentações. Tal fato permite dizer que esses profissionais 

constituem um grupo de risco para desenvolvimento da perda auditiva de origem 

ocupacional (Maia et al, 2007; Namuur et al, 1999; Schink et al, 2014).   

Além das alterações auditivas, outros fatores podem afetar o bem estar físico 

e mental destes indivíduos e merecem destaque em estudos que envolvem esta 

classe profissional. Além dos efeitos relacionados à audição, como zumbido e 

intolerância a sons intensos; os elevados níveis sonoros podem ocasionar efeitos não 

auditivos que afetam a saúde de uma forma geral, como insônia e problemas de 

memória (Santoni e Fiorini, 2010).  

O incomodo também é uma queixa frequente em indivíduos sistematicamente 

expostos ao ruído. Segundo Stallen (1999) o incômodo causado pelo ruído está 

relacionado ao estresse psicológico, percebido de diversas formas, como 

irritabilidade, cansaço, raiva entre outras. 

Os efeitos causados aos músicos profissionais, advindos da exposição a 

elevados níveis de pressão sonora, são bastante conhecidos. No entanto, estudos 

com músicos jovens ou estudantes de música não são discutidos com a mesma 

frequência.  

Este estudo pretende fornecer informações sobre os riscos auditivos e não 

auditivos enfrentados por músicos jovens de uma banda filarmônica. Estas 

informações favorecem o planejamento e desenvolvimento de programas de 

prevenção de perdas auditivas e de proteção à saúde destes indivíduos. Com o 
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objetivo de justificar a importância desse tipo de estudo, faz-se necessária uma 

fundamentação teórica acerca do tema. 

 

 

1.1  Efeitos auditivos e não auditivos relacionados à exposição a elevados 

níveis de pressão sonora 

 

Ruído é um efeito acústico que provoca uma sensação desagradável ao 

ouvinte, diferente da sensação causada pela música, por exemplo. No ambiente de 

trabalho, o ruído pode trazer sérias consequências à audição. Levando em 

consideração fatores como características físicas do som, tempo de exposição e 

suscetibilidade individual; a exposição ao ruído pode gerar efeitos deletérios, dentre 

eles, a perda auditiva (Almeida et al, 2000; Schreckenberg et al, 2004). 

Estudos na área da audição geralmente enfatizam a exposição sistemática ao 

ruído por trabalhadores de indústria. No entanto, o fato de a poluição sonora estar 

entre os três principais tipos de poluição no mundo, fez com que as pesquisas 

explorassem temas como os ruídos urbanos e de lazer aos quais a sociedade está 

exposta diariamente (Fiorini, 2000; Barcelos e Diazzi, 2014). 

Embora haja diferença conceitual entre ruído e música, suas exposições 

podem resultar em configurações audiométricas semelhantes, como o entalhe entre 

as frequências de 3 kHz e 6 kHz e  progressão das perdas de acordo com as 

condições e tempo de exposição (Chasin, 1998; Moratta, 2007). 

Além da perda auditiva, outros efeitos podem surgir em decorrência da 

exposição a elevados NPS (Nível de pressão sonora), a saber: zumbido, tontura, 

sensação de plenitude auricular, estresse, irritabilidade, alterações cardíacas, 

interferência na comunicação, cansaço, dor de cabeça e insônia. (Fiorini, 1994; Gattaz 

e Wazen, 2001; Petian, 2008; Sousa, 2009; Gelardi, 2014). 

O zumbido é um sintoma comumente referido e pode estar relacionado a 

diversos fatores, além de estar presente tanto diante de alterações auditivas como a 

perda auditiva induzida por ruído, quanto em indivíduos com limiares auditivos 

normais. A exposição ao ruído é uma das causas mais comuns do zumbido, cuja 

prevalência tende a aumentar no futuro não só em adultos e idosos, como também 

em adolescentes e crianças expostos ao ruído em ambientes de ensino, lazer e pelo 
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uso abusivo de dispositivos musicais (Sanchez et al, 2005; Oiticica e Bittar, 2015; 

Sanchez et al, 2015). 

De acordo com Basner et al (2014), que realizaram uma revisão sobre os 

efeitos auditivos e não auditivos da exposição ao ruído, a perda auditiva induzida por 

ruído (PAIR) não tem acontecido somente em ambiente laboral, mas pode ser 

resultado da exposição à sons em momentos de lazer como, por exemplo, no uso de 

estéreos pessoais. Segundo os autores, os efeitos não estão restritos ao sistema 

auditivo. A exposição ao ruído pode gerar irritação, perturbar o sono, causar 

sonolência diurna, aumentar a ocorrência de hipertensão e doenças cardiovasculares, 

além de interferir na cognição de crianças em idade escolar.  

Segundo Evers e Suhr (2000), a música tem o poder de acalmar e relaxar e, 

devido ao aumento na produção de adrenalina, pode levar à dependência. No entanto, 

quando executada em níveis elevados, a música pode causar efeitos negativos no 

sistema auditivo.  

Outros fatores contribuem para o desenvolvimento de lesões auditivas em 

músicos durante os ensaios como, por exemplo, a acústica do espaço, a proximidade 

das fontes sonoras e a própria duração dos mesmos. A preparação das dimensões 

físicas e o tratamento acústico dos espaços influenciam tanto na saúde auditiva, 

devido aos níveis sonoros excessivos, quanto no desconforto físico, como no caso de 

instrumentos de grande porte que precisam de espaços adequados, como o piano, a 

harpa, o contrabaixo, entre outros (Costa, 2005; Wade, 2010). 

Pesquisas afirmam que sons mais prazerosos são menos nocivos do que 

sons desagradáveis. Apesar disso, sons mais desejados, como a música, podem 

apresentar ameaças à audição. Pessoas estão expostas à música em ambientes 

profissionais e de lazer em níveis que podem exceder os limites de exposição ao ruído 

ocupacional, podendo causar sintomas como zumbido e hiperacusia (Samelli e 

Schochat, 2000; Zhao et al, 2010). 

Os músicos são profissionais que dependem especialmente da integridade da 

sua audição, pois, qualquer grau de perda auditiva pode afetar a percepção de alguns 

tons e timbres. Alterações auditivas podem dificultar a utilização plena das suas 

habilidades comunicativas, interferir negativamente no seu desempenho profissional 

e afetar a qualidade de vida. Apesar disso, ainda não existe no Brasil uma legislação 

específica que proteja estes profissionais dos elevados níveis de pressão sonora aos 

quais estão expostos (Gonçalves et al, 2007; Mendes e Morata, 2007). 
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1.2 Emissões Otoacústicas como instrumento de vigilância de alterações 

auditivas 

 

As emissões otoacústicas (EOA) foram descritas como uma liberação de 

energia que ocorre na cóclea e percorre a orelha média, sendo detectadas no meato 

acústico externo. Estes sons são produzidos principalmente pelas células ciliadas 

externas e podem acontecer de maneira espontânea ou evocada, isto é, decorrer em 

resposta de um estímulo acústico, podendo se manter estáveis desde que a atividade 

motora da cóclea esteja preservada (Kemp, 1978). 

Dentre os tipos de EOA, estão as espontâneas, captadas no meato acústico 

externo na ausência de estímulo acústico; as evocadas por estímulo transiente 

(EOAT), evocadas por um estímulo acústico breve; as de estímulo frequência 

(EOAEF), evocadas por um estímulo contínuo; e as produto de distorção (EOAPD), 

evocadas por dois tons puros simultâneos. Entretanto, no diagnóstico audiológico, são 

mais utilizadas as EOAT e EOAPD (Lonsbury-Martin et al. ,1993) 

Apesar de ser um teste que verifica a atividade biomecânica coclear, não é 

capaz de substituir a audiometria tonal. Tal instrumento é mais utilizado para revelar 

a integridade da função coclear mecânica do que para predizer o grau de sensibilidade 

auditiva. (Kemp, Ryan e Bray ,1990; Santos et al, 2007). 

Segundo Fiorini e Fischer (2004), apesar de a audiometria ser considerada, 

sob o ponto de vista ocupacional, o único instrumento de vigilância epidemiológica de 

perdas auditivas em trabalhadores expostos a ruído, as emissões otoacústicas podem 

ser utilizadas na busca de indícios de alterações no sistema auditivo, incluindo 

indivíduos cujos limiares audiométricos estejam dentro dos padrões de normalidade. 

Segundo Alcarás et al (2012), a Emissão Otoacústicas Evocada tem sido 

eficaz na detecção de danos cocleares e no diagnóstico precoce de perdas auditivas 

induzidas por ruído. Coelho et al (2010) afirmam que as EOAT se revelam mais 

sensíveis às mudanças temporárias de limiar e as EOAPD se destacam no 

diagnóstico precoce da PAIR em indivíduos com limiares auditivos dentro dos padrões 

de normalidade por captar respostas nas frequências mais altas, primeiras a serem 

atingidas nestes casos. 

A seguir, serão descritos estudos que usaram o teste de emissões 

otoacústicas na identificação de alterações no sistema auditivo, decorrentes da 

exposição sistemática a elevados níveis de pressão sonora.  
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Indivíduos com limiares tonais normais, expostos à musica elevada em trios 

elétricos, foram avaliados por meio da audiometria tonal, imitanciometria e EOAPD, 

antes e após exposição de quatro horas à musica em trios elétricos. Os resultados 

revelaram diminuição das respostas EOA em todos os indivíduos, após a exposição a 

sons em níveis elevados. Os autores propõem que este parâmetro seja utilizado como 

indicador nas ações de prevenção de perdas auditivas induzidas por ruído (Muniz et 

al, 2001). 

Por meio das emissões otoacústicas e da audiometria, foram verificadas as 

correlações entre mudança temporária do limiar auditivo por exposição a ruído 

intenso, variações nas amplitudes de respostas das EOA e susceptibilidade à PAIR. 

Para a realização da pesquisa, trabalhadores de uma indústria foram selecionados e 

divididos em dois grupos: Grupo denominado “resistente”, composto por 20 indivíduos 

de audição normal com tempo médio de exposição de 24 anos; e o grupo denominado 

“sensível”, composto por 22 indivíduos com perda auditiva induzida por ruído, com 

tempo médio de 25 anos de exposição. Após a seleção, os indivíduos foram 

submetidos à audiometria tonal liminar e emissões otoacústicas evocadas (EOAT e 

EOAPD) antes e após exposição a ruído de 105 dBNA, na forma de ruído branco, por 

dez minutos, em ambas as orelhas. Uma comparação das amplitudes de respostas 

das EOA foi feita entre esses grupos e um grupo controle, composto por nove 

indivíduos de audição normal. Os resultados indicaram maior sensibilidade do teste 

de emissões otoacústicas no registro de alterações cocleares advindas da exposição 

ao ruído intenso, quando comparados com a audiometria tonal. A diferença entre os 

grupos mostrou maior eficiência das EOAPD com relação às EOAT no registro dessas 

alterações (Negrão e Soares, 2004). 

Marques e Costa (2006) avaliaram as EOAPD como método de diagnóstico 

de alterações fisiopatológicas iniciais provocadas por exposição ao ruído ocupacional. 

Para tanto, eles avaliaram 74 trabalhadores do sexo masculino, funcionários da 

Universidade de São Paulo, divididos em dois grupos (expostos e não exposto a ruído 

ocupacional) pareados por idade, todos com limiares auditivos dentro dos padrões de 

normalidade. Foram selecionados para o estudo os trabalhadores cuja exposição 

sonora excedia os limites de tolerância estabelecidos por lei (jornada diária de trabalho 

de 8 horas, numa intensidade acima de 85 dBA) e cujo tempo de trabalho era superior 

a um ano. A formação de um grupo controle, contou com trabalhadores da mesma 

instituição não expostos ao ruído ocupacional na atual função ou em ocupações 
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pregressas. A ausência de resposta no registro das EOAPD foi 12 vezes maior para 

o grupo de funcionários expostos ao ruído ocupacional nas frequências de 3, 4 e 6 

kHz. Os resultados indicaram que a exposição ao ruído ocupacional pode provocar 

alterações nos registros das EOAPD, mesmo em indivíduos com limites tonais 

normais e indica que este exame pode ser importante no diagnóstico precoce da perda 

auditiva induzida por ruído ocupacional. 

Barros et al (2007) realizaram um estudo utilizando audiometria tonal e EOAT 

antes e após a exposição a níveis elevados de pressão sonora com o intuito de 

estabelecer a eficiência dos testes em detectar pequenas mudanças temporárias no 

limiar. Participaram do estudo 30 funcionários de uma empresa de tecelagem, todos 

do sexo masculino, com idades entre 20 e 35 anos, sem alterações em orelha externa 

e/ou média e limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade. O vínculo 

empregatício dos indivíduos variava entre 1 e 3 anos em setores cujos níveis de 

pressão sonora alternavam entre 80 e 90 dBNPS. Os sujeitos foram submetidos aos 

exames de audiometria tonal e EOAT, antes e após uma exposição de cinco horas 

aos níveis de pressão sonora do ambiente laboral. Os resultados da pesquisa 

indicaram piora dos limiares audiométricos em todas as frequências, em ambas as 

orelhas. As maiores mudanças ocorreram em 4000 Hz (76% dos indivíduos) na orelha 

direita (OD) e 3000 Hz (90% dos indivíduos) na orelha esquerda (OE), e variaram de 

5 a 20 dB na OD e de 5 a 15 dB na OE. Com relação ao teste de emissões 

otoacústicas, houve diminuição da reprodutibilidade em todas as bandas de 

frequências nas EOAT, em ambas as orelhas. As maiores alterações foram 

observadas na banda de 1000 Hz nas orelhas direita e esquerda 

Guida et al (2012) verificaram a correlação entre os achados da audiometria 

tonal e os resultados das emissões otoacústicas - produto de distorção (EOAPD) em 

200 policiais militares, com idades entre 25 e 45 anos (média de 38,83±5,05) e média 

de tempo de serviço de 16,80 ±6,27 anos. Dentre os indivíduos avaliados, 142 casos 

tiveram limiares tonais dentro da normalidade e em 58 a configuração dos seus 

limiares foi sugestiva de perda auditiva induzida por ruído. Além disso, os resultados 

revelaram aumento na média dos limares tonais a partir da frequência de 3 kHz, e 

piora das respostas no lado esquerdo, na maioria das frequências sob teste. Com 

relação aos resultados das EOAPD, foi possível identificar uma redução nas respostas 

a partir da frequência (f2) de 3 kHz.  A análise dos resultados confirmou relação 

inversamente proporcional entre o grau de perda auditiva e a amplitude das EOAPD. 
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Desta forma, os autores indicam o teste de EOAPD como ferramenta complementar 

na detecção e controle de PAIR nesta classe profissional. 

Estudos realizados com músicos utilizaram o teste de emissões otoacústicas, 

dentre outros procedimentos, e estarão descritos no item a seguir. 

 

 

1.3  Estudos realizados com músicos 

 

Um estudo desenvolvido com 17 músicos da Orquestra Sinfônica Municipal 

de São Paulo teve o objetivo de avaliar a audição e as queixas auditivas de seus 

componentes. Os músicos eram expostos de 8 a 10 horas de ensaio em níveis 

sonoros que variavam de 81.4 a 94.7 dBNPS, conforme a posição do medidor sonoro 

no teatro. Entre os indivíduos avaliados, 12 eram do sexo masculino e 5 do sexo 

feminino; oito tinham entre 29 e 35 anos, oito entre 36 e 45 anos e um tinha 64 anos 

de idade. O tempo de atuação como músico variou de 10 a 52 anos. Os procedimentos 

incluíram audiometria tonal e o teste de emissões otoacústicas -produto de distorção 

(EOAPD). Os autores verificaram a ocorrência de PAIR em 38% dos indivíduos. A 

maioria (69%) apresentou emissões otoacústicas ausentes em frequências altas e as 

queixas de maior prevalência foram o zumbido (43%) e intolerância a sons intensos 

(19%). A pesquisa alertou a importância de um programa de conservação auditiva 

para esta categoria profissional (Namuur et al, 1999). 

Marchiori e Melo (2001) desenvolveram uma pesquisa com 23 músicos da 

Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina. Foram investigados os 

transtornos auditivos, os níveis e tempo de ruído aos quais seus integrantes eram 

expostos diariamente. A média dos níveis sonoros variou entre 93,9 e 102,1 dB (A) e 

as queixas mais relatadas foram o zumbido (43,4%) e intolerância a sons intensos 

(47,9%). Os resultados levaram os autores a ressaltarem os riscos auditivos causados 

pela exposição sistemática à musica em níveis elevados. 

Um estudo foi realizado com o objetivo de investigar presença de alterações 

auditivas em músicos de orquestra sinfônica. Fizeram parte da amostra 140 

profissionais de música clássica, de ambos os sexos, com média de idade de 40 anos. 

A partir da avaliação audiológica foi possível observar que a maioria apresentou 

limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade e que houve grande ocorrência 

de entalhe na frequência de 6 kHz nos indivíduos do sexo masculino, principalmente 
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na orelha esquerda. Os percussionistas e os que tocavam instrumento de sopro 

apresentaram piores limiares audiométricos, com presença de perdas auditivas de 

maior grau; enquanto os músicos de instrumentos de cordas tiveram os melhores 

limiares. Os resultados indicaram ainda que quanto maior a idade, piores os limiares 

audiométricos, principalmente na frequência de 6 kHz. Os autores concluíram que há 

maior facilidade na detecção sonora em músicos de orquestra, sendo este um fator 

que pode interferir nos achados audiológicos (Kähäri et al, 2001a). 

Kähäri et al (2001b) desenvolveram um estudo com o objetivo de verificar a 

audição entre músicos de ambos os sexos. A amostra foi composta por músicos de 

orquestra, sendo 13 do sexo feminino e 43 do sexo masculino, com média de idade 

de 30 e 34 anos, respectivamente. Esses profissionais já haviam participado de uma 

pesquisa prévia, composta por dois estudos (nos anos de 1979-80 e em 1995-96), 

nos quais foram submetidos à audiometria tonal e às medidas de imitância acústica. 

Dentre os achados audiológicos, foi possível observar uma elevada ocorrência de 

entalhe no audiograma, principalmente na frequência de 6 kHz. Em um dos estudos 

verificou-se que os homens apresentaram perda auditiva de maior grau nas 

frequências de 6 kHz e 8 kHz. Com relação aos limiares audiométricos, foi possível 

observar a discreta piora nas frequências de 3 kHz e 8 kHz, com média de 0,7 dB por 

ano entre os homens e 0,4 dB por ano entre as mulheres. Os autores atribuíram essa 

piora ao longo tempo de exposição à música, e recomendaram o uso de protetores 

auditivos com atenuação linear para estes profissionais. 

Um estudo foi realizado com 19 músicos de frevo e 31 músicos de maracatu, 

com idade média de 36,47 anos e 21,8 anos, respectivamente. Os indivíduos 

responderam a um questionário com o intuito de conhecer queixas e hábitos auditivos 

e foi realizada audiometria tonal por via aérea e via óssea. Além disso, os NPS em 

que esses profissionais estavam expostos durante os ensaios dos blocos ou 

apresentações foram mensurados. As mensurações dos níveis máximos de pressão 

sonora gerados apontaram 117 dB (A) no grupo de frevo e 119 dB (A) no grupo de 

maracatu. As queixas mais relatadas entre os grupos foram tontura (52,63% no grupo 

de frevo e 67,74% no grupo de maracatu) e zumbido (52,63% e 41,93% para os 

grupos de frevo e maracatu, respectivamente). Os hábitos mais citados pelos músicos 

foram frequentar discotecas, bailes ou shows (42,10% dos músicos do grupo de frevo 

e 80,64% dos músicos do grupo de maracatu), bem como o uso de estéreos pessoais, 

31,58% dos músicos do grupo de frevo e 67,74% dos músicos do grupo de maracatu 
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relataram este hábito. No tocante a avaliação audiológica, houve ocorrência de curvas 

sugestivas de PAIR em ambos os grupos, principalmente no grupo de frevo (42,1%). 

Nestes, a idade e o tempo de exposição favoreceram a ocorrência das perdas 

auditivas. Os autores apontam uma falta de informação por parte dos músicos com 

relação aos riscos da exposição à música elevada na instalação de perdas auditivas 

(Andrade et al, 2002). 

O som agradável de uma banda instrumental exige dos músicos horas de 

ensaio individual e coletivo. Para analisar os efeitos dessa exposição continuada, os 

autores avaliaram 31 músicos de uma banda instrumental de Blumenau por meio de 

questionário, audiometria tonal e vocal e os resultados foram comparados com 50 

sujeitos não músicos. Além disso, foram investigadas queixas auditivas e níveis de 

pressão sonora aos quais os músicos eram expostos durante os ensaios, os quais 

variavam entre 90 e 105 dB (A). As queixas mais frequentes entre os músicos foram 

intolerância a sons intensos (42%) e zumbido (39%), que ocorreram em menores 

proporções em indivíduos não músicos (8% e 6%, respectivamente). No tocante aos 

resultados audiológicos, a perda auditiva induzida por ruído apareceu em maior 

proporção no grupo de músicos (13%), quando comparado ao grupo controle que foi 

2% (Mendes et al, 2002). 

O uso de protetores auriculares é incomum entre os profissionais de música 

clássica. Laitinen (2005) avaliou a relação dos músicos com esses equipamentos de 

proteção, pesquisou as condições em que os mesmos são usados e fatores que 

motivam seu uso nesta classe profissional. Para tanto, um questionário foi enviado 

para integrantes de cinco grandes orquestras da área metropolitana de Helsinque, 

capital da Finlândia.  O questionário era composto por 35 questões que incluíam temas 

como idade, sexo, instrumento, satisfação no trabalho, sintomas auditivos e estresse. 

As perguntas referentes ao uso dos protetores auditivos foram separadas com relação 

ao seu uso durante os ensaios individuais, coletivos e durante as performances. No 

total, 51% dos músicos responderam ao questionário, sendo 134 homens e 62 

mulheres. Com relação a esses indivíduos, 55% tocavam instrumentos de corda, 3% 

flautas, 17% instrumentos de sopro, 5% percussão, e quase metade dos músicos 

(43%) exerciam a atividade há mais de 20 anos. Quando questionados sobre a 

motivação com relação ao uso dos protetores, os músicos referiram medo de perda 

auditiva e zumbido; proteção dos ouvidos contra a fadiga; diminuição do estresse, 

irritação e cansaço; perda auditiva e zumbido já existente. Apesar disso, muitos 
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problemas foram citados com relação ao uso. Os mais relatados foram: dificuldade no 

próprio desempenho (n = 155), dificuldade em ouvir os demais tocando (n = 88), 

sensação desagradável (n = 15), dificuldade em inserir (n = 12), problemas de 

comunicação em ensaios (n = 4) e que a perda auditiva existente dificulta o uso (n = 

3). Os músicos são sensíveis a diversos problemas auditivos e, mesmo preocupando-

se com sua audição, o uso dos protetores auriculares é negligenciado, podendo ser 

necessário um período de treinamento para tal uso.  

A presença de hiperacusia, sons considerados desconfortáveis e 

comportamentos causados pelo desconforto auditivo, foram investigados em 27 

músicos de uma banda militar de Santa Maria. Estes indivíduos, que tinham idades 

entre 22 e 50 anos, tempo de serviço militar entre 4 e 26 anos e exposição diária ao 

ruído de trabalho de duas a oito horas diárias, foram submetidos aos seguintes 

procedimentos: avaliação audiológica básica, teste do limiar de desconforto sonoro e 

aplicação de um questionário, composto por perguntas relacionadas ao desconforto 

frente a ruído e a sons considerados desagradáveis. O limiar de desconforto foi 

medido a partir da média dos valores encontrados nas frequências de 250, 500, 1000, 

2000 e 4000 Hz e era considerado presente quando esta tivesse valor menor ou igual 

a 90 dB. Os resultados indicaram presença de hiperacusia em 37% dos músicos, 

destes, 50% apresentaram limiares auditivos dentro dos padrões e normalidade, 50% 

apresentaram, mesmo sem perda auditiva, algum entalhe audiométrico, 80% sentiam 

o desconforto diariamente e 20% após a exposição à música, 70% já evitaram realizar 

algum tipo de atividade devido o ruído ambiental ser considerado desconfortável; 70% 

faziam uso de protetor auricular regularmente e 90% referiram zumbido (Gonçalves et 

al, 2007). 

Mendes et al (2007) desenvolveram um estudo com o objetivo de verificar a 

aceitação do protetor auditivo em músicos de banda instrumental e vocal. Trinta e 

quatro sujeitos foram avaliados por meio de questionário e audiometria tonal. Quando 

comparados com sujeitos do grupo controle (23 indivíduos), no tocante aos limiares 

auditivos de ambas as orelhas, pode-se observar menores valores para o grupo de 

músicos com diferença significativa entre a mediana dos limiares nas frequências de 

4 kHz e 6 kHz na orelha direita; e 3 kHz, 4kHz e 6 kHz na orelha esquerda. Os níveis 

de pressão sonora estiveram entre 96,4dB (A) e 106,9dB (A) e houve grande 

ocorrência das queixas de zumbido (47%) e incômodo a sons (58,8%).  Com relação 

à possibilidade de a música ocasionar prejuízo auditivo, 27 indivíduos (77,1%) 
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acreditaram existir e sete (20%) não acreditaram existir tal possibilidade. Ainda assim, 

a maioria dos músicos (56,2%) referiu não gostar do uso do protetor auditivo. Com a 

pesquisa, os autores observaram que os músicos tinham noção dos efeitos auditivos 

da exposição à música, porém não havia prevenção e apontaram a necessidade de 

campanhas periódicas e legislação específica para estes trabalhadores. 

Morais et al (2007) realizaram uma pesquisa com 65 músicos da Orquestra 

Sinfônica de Castilla e León. A mensuração dos níveis sonoros durante a 

apresentação da orquestra demonstrou que estes estavam elevados, o que poderia 

aumentar a possibilidade de perda auditiva entre os músicos. Dentre os achados 

audiométricos, foi possível observar perda auditiva na frequência de 4 kHz maior que 

o esperado para a idade pesquisada. Além disso, houve maior ocorrência de perda 

auditiva na orelha esquerda nos músicos de instrumentos de corda. De acordo com 

os autores, a perda auditiva deve ser considerada como uma doença ocupacional em 

músicos. 

Com o objetivo de investigar a saúde auditiva de músicos, foi desenvolvida 

uma pesquisa com 30 músicos, sendo 27 do gênero masculino e 3 do gênero feminino 

com idade média de 25, 2 anos e desvio padrão de 5,19 anos. A média do tempo de 

atividade profissional foi de 9,1, com desvio padrão de 3,76 anos e, com relação à 

exposição diária, a média foi de 4,7 horas e desvio padrão de 2,24. Os sujeitos foram 

submetidos à entrevista, audiometria tonal convencional e de altas frequências, 

timpanometria, EOAT e EOAPD. Dentre os resultados obtidos, não havia 

comprometimento da orelha média em nenhum dos indivíduos, 69% dos participantes 

apresentaram audição normal, 17% apresentaram audiograma sugestivo de PAIR, 7% 

dos participantes apresentaram audiograma normal com entalhe e 7% com outras 

configurações. Com relação ás emissões otoacústicas, foi observado 26,7% (n=8) de 

ausência de EOAT para OD e 23,3% (n=7) para OE, que ocorreram principalmente na 

faixa de frequência de 3 e 4 kHz. Na pesquisa das EOADP, constatou-se ausência de 

emissões em 15 participantes apenas em frequências isoladas, com maior predomínio 

desta ausência nas frequências de 4, 5 e 6 kHz. O estudo apontou o risco de perda 

auditiva induzida por ruído na população estudada e revela a importância do teste de 

emissões otoacústicas evocadas na detecção precoce de alterações auditivas nesta 

classe profissional (Amorim et al, 2008). 

Emmerich et al (2008) desenvolveram um estudo com o objetivo de investigar 

a audição de músicos com diferentes tempos de carreira profissional. Compuseram o 
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estudo 109 músicos profissionais das três maiores orquestras da Alemanha, com 

idade entre 30 e 69 anos e 110 estudantes de conservatórios de música entre 11 e 19 

anos de idade. Dentre os procedimentos, houve a aplicação de anamnese, realização 

de audiometria tonal e teste de emissões otoacústicas (EOA). Os resultados da 

pesquisa indicaram a perda auditiva classificada como maior ou igual a 15 dBNA em 

mais de 50% dos músicos de orquestras. Dentre 110 estudantes, apenas 12 deles 

apresentaram tal perda. As maiores perdas apareceram nos músicos dos 

instrumentos das categorias de metais e cordas, com maior ocorrência de perda 

auditiva na orelha esquerda. Os músicos com idade superior a 60 anos apresentaram 

perdas maiores que os demais, principalmente nas frequências de 4 kHz e 6 kHz. Ao 

longo das apresentações musicais, foi observada a diminuição nas amplitudes das 

emissões otoacústicas. Com relação às queixas auditivas, mais de 50% dos músicos 

profissionais relataram zumbido após a exposição sonora, mais de 50% dos músicos 

relataram evitar ambientes ruidosos nos momentos de lazer. Entre os violinistas, mais 

de 60% relataram que o zumbido ocorre principalmente na orelha esquerda. No 

tocante ao uso dos protetores auditivos, 63% nunca utilizaram e apenas 2% usavam 

sempre. Os autores apontaram a perda auditiva em músicos como uma doença 

ocupacional e enfatizaram que a audição destes indivíduos precisa dos mesmos 

cuidados que a de trabalhadores expostos a ruído. 

Maia e Russo (2008) estudaram a audição de músicos de Rock and Roll. 

Foram avaliados 23 músicos, 19 (83%) do sexo masculino e 4 (17%) do sexo feminino, 

com idades que variavam entre 21 e 38 anos, sendo a maior porcentagem (57%) na 

faixa entre 21 e 26 anos. O tempo de profissão variou de 2 a 20 anos, sendo que 65% 

encontravam-se na faixa entre 2 e 10 anos. O tempo de exposição semanal à música 

variou de 6 a 63 horas, sendo que 44% ficavam expostos por 6 a 15 horas semanais. 

Nenhum músico apresentou histórico de exposição a ruído industrial ou de alterações 

otológicas e todos apresentaram limiares tonais dentro da normalidade. As queixas 

mais relatadas foram intolerância a sons intensos (48%), zumbido (39%) e plenitude 

auricular (22%). Apesar da ausência de perda auditiva, foram observadas alterações 

no registro das EOA (foi encontrada diferença estatisticamente significante na 

frequência de 2 kHz, no teste de EOAT e diferença estatisticamente significante nas 

frequências de 0,75, 1, 4 e 6kHz, no teste de EOAPD); o que indica algum problema 

na função coclear e demonstra a sensibilidade do teste em detectar precocemente 

tais alterações. Além disso, músicos com carreira superior a 10 anos apresentaram 
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piores resultados quando comparados com músicos com menos tempo de carreira, 

indicando a influência do tempo de exposição na audição destes indivíduos. 

Hamdan et al (2008) utilizaram o teste de emissões otoacústicas evocadas 

por estímulo transiente (EOAET) em um grupo de cantores profissionais expostos à 

música em elevados níveis de pressão sonora durante ensaios e apresentações. 

Foram avaliados 23 cantores com limiares auditivos normais, 23 adultos não cantores 

com limiares auditivos normais e nove cantores com perdas auditivas. As EOAT foram 

medidas duas vezes em todas as orelhas sob teste nos três grupos pesquisados.  

Houve correlação entre teste e reteste, mas somente as melhores respostas foram 

consideradas para as análises. Comparando as respostas entre os grupos de cantores 

e não cantores, todos sem perda adutiva, observou-se que as medianas das respostas 

gerais e nas bandas de 1,4 kHz e 2 kHz foram menores no grupo de cantores. Os 

resultados indicam que as EOAT podem ser importantes na identificação precoce de 

danos cocleares. Apesar disso, os autores apontaram a importância de se atentar aos 

critérios de análise do teste. 

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

da sua intensidade e seu impacto na audição de integrantes de uma banda militar. 

Participaram da pesquisa 50 sujeitos do sexo masculino, cujas idades variaram entre 

21 e 54 anos (média de 34,9 anos, desvio padrão de 7,8) e tempo na banda militar 

entre 1 e 29 anos (média de 14,2 anos, desvio padrão de 7,7). Com relação ao tempo 

de atuação, foi observado que a maioria (48%) tinha entre 11 e 20 anos, 26% entre 

um e dez anos e 26% entre 21 e 30 anos. A queixa de dificuldade de ouvir aumentou 

de acordo com o tempo de atuação, sendo que houve queixa em 30,76% daqueles 

com um a dez anos de atuação, 54,16% entre os que tinham 11 a 20 anos e 69,23% 

entre os que estavam na banda de 21 a 30 anos. O sintoma mais relatado entre os 

músicos com 11 a 20 anos de atuação na banda foi o zumbido (83,33%). Os níveis de 

pressão sonora foram mensurados durante os ensaios da banda e variaram entre 90,1 

a 110,3 dB (A), considerados de intensidade elevada por 42% dos músicos e de média 

intensidade por 8% deles. Apesar disso, foi observado que não havia proteção auditiva 

alguma durante os ensaios, fato que pode resultar em posteriores queixas e 

alterações auditivas nestes profissionais. 

Jansen et al (2009) desenvolveram um estudo com o objetivo de investigar 

audição de músicos de orquestras sinfônicas profissionais. Foram avaliados 241 

músicos com idade entre 23 e 64 anos. Os indivíduos passaram por uma bateria de 
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exames audiológicos que incluía, dentre outros, audiometria tonal e emissões 

otoacústicas. Os resultados apontaram grande número de indivíduos com 

audiogramas com entalhe na frequência de 6 kHz que, apesar de ser classificada 

como normal, pode ser considerado um indicativo para perda auditiva induzida por 

ruído. Dentre as queixas mais frequentes estava o zumbido que, mesmo não estando 

associado com o instrumento, foi mais frequente na orelha esquerda.  Com relação às 

emissões otoacústicas, os resultados foram inferiores aos que eram esperados em 

indivíduos com limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade. Os autores 

concluíram que além dos resultados obtidos, queixas como zumbido e hiperacusia 

devem ser mais valorizadas nos programas de prevenção de perdas auditivas para 

músicos. 

Um estudo foi realizado em músicos de bandas de pop-rock com o objetivo 

de avaliar o uso de protetores auditivos nestes indivíduos. A amostra foi composta por 

23 músicos, todos do gênero masculino, com média de idade de 32,4 anos (desvio 

padrão de 4,5) e tempo de trabalho com média de 13,4 anos (desvio padrão de 4,7).  

Com relação ao tempo de exposição semanal, as horas variaram entre de 1,5 e 20 

horas, com média de 10 horas/semana e desvio padrão de 5,5 horas/ semana. Foi 

realizada a avaliação audiológica básica, além dos testes de emissões otoacústicas 

evocadas por estímulo transiente e produto de distorção. Além disso, foi aplicado um 

questionário sobre a satisfação do uso do protetor auditivo. De acordo com os 

resultados, houve uma prevalência de 21,7% de perda auditiva, ausência de respostas 

das EOAET em 45,8% dos músicos e de EOAPD em 58,8% destes. As queixas 

auditivas mais relatadas após o início da profissão e logo após uma apresentação 

foram zumbido (39,1% após iniciar a profissão; 56,5% após uma apresentação) e a 

intolerância a som forte (34,8% após iniciar a profissão; 30,4% após uma apresen-

tação). As queixas não auditivas mais relatadas foram insônia (26,1%) e problemas 

de memória (26,1%). Durante o uso do protetor, houveram queixas como voz abafada, 

pressão no ouvido e interferência na percepção dos sons de frequências altas. Apesar 

disso, houve aceitação do seu uso na população estudada. As autoras defendem a 

implantação de medidas preventivas de perdas auditivas em músicos (Santoni e 

Fiorini, 2010). 

Um novo método de medição de exposição sonora foi estudado em músicos 

clássicos profissionais. O estudo foi desenvolvido para medir a exposição do som de 

forma binaural e identificar possíveis fatores de risco dessa exposição nestes músicos. 



 
 

29 

As medições foram realizadas simultaneamente em músicos de instrumentos distintos 

e foram feitas durante ensaios e concertos de duas orquestras sinfônicas diferentes, 

bem como durante alguns ensaios individuais. Durante a pesquisa, foram realizadas 

228 medições, 114 referente a cada orelha, totalizando 106 horas de gravação, em 

54 músicos diferentes. A exposição de cada músico foi medida entre uma e sete vezes 

durante diferentes repertórios. Os maiores níveis de pressão sonora foram medidos 

no grupo de metais e variaram entre 86 e 98 dB (A). No grupo de cordas os níveis 

variavam entre 82 e 98 dB (A) e a exposição maior ocorreu na orelha esquerda (cerca 

de 4,6 dB a mais do que a orelha direita). Percussionistas foram expostos a picos de 

115 dB (A), no entanto, sua exposição foi menos contínua. A maioria dos músicos foi 

exposta a níveis superiores a 85 dB (A). A gravação binaural da exposição sonora 

individual revelou que os músicos da orquestra são expostos de formas diferentes 

para cada orelha e tal exposição depende do instrumento e do repertório praticados. 

Além disso, concertos, ensaios em grupo e a prática individual contribuem de forma 

significativa para a exposição sonora (Schmidt et al 2011). 

Azevedo e Oliveira (2012) desenvolveram um estudo com dez violinistas com 

o objetivo de verificar ocorrência de alterações auditivas e a possível associação com 

a orelha mais exposta. Foram realizados meatoscopia, anamnese, audiometria tonal 

liminar, logoaudiometria, imitanciometria, EOAT e EOAPD em grupos de músicos 

(grupo estudo) e não músicos (grupo controle), pareados por idade e sexo. Houve 

maior ocorrência de zumbido bilateral no grupo dos violinistas e tendência de maior 

ocorrência de zumbido unilateral na orelha esquerda. Os resultados audiométricos 

indicaram maior ocorrência de alteração auditiva nos indivíduos do grupo estudo, 

porém, sem haver diferença significativa. Neste grupo, as alterações auditivas 

ocorreram em maior parte na orelha esquerda. Os resultados da comparação entre os 

grupos quanto às Emissões Otoacústicas revelaram maior ocorrência de alterações 

nos indivíduos do grupo estudo e neles a maioria ocorreu na orelha esquerda. No 

entanto, não houve diferença estatisticamente significante para estes resultados. 

Gonçalves et al (2013) analisaram e caracterizaram os limiares auditivos 

tonais entre 500 Hz e 16.000 Hz de músicos de uma banda militar. Um grupo de 50 

músicos foi comparado a outro com 44 sujeitos sem histórico de exposição profissional 

a som intenso, pareados por idade e sexo. Todos os músicos eram do sexo masculino 

e tinham idade entre 21 e 51 anos (média de 34,9 anos, desvio padrão de 7,8) e tempo 

de atuação na banda entre um e 29 anos (média de 14,2 anos e desvio padrão de 
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7,7). Os indivíduos do grupo controle também eram do sexo masculino e tinham 

idades entre 20 e 51 anos (média de 35,6 anos, desvio padrão de 9,36). Os níveis de 

pressão sonora aos quais os músicos eram expostos durante os ensaios variaram de 

90,1 a 110,3 dB (A). Todos os indivíduos foram submetidos aos exames de 

audiometria tonal limiar convencional e de altas frequências (de 9.000 a 16.000 Hz). 

Com relação à audiometria tonal, os resultados indicaram a ocorrência de alterações 

auditivas neurossensoriais em 16 sujeitos (32%) do grupo dos músicos profissionais, 

enquanto apenas um sujeito (2,27%) do grupo controle apresentou tal alteração. Os 

resultados dos limiares das altas frequências revelaram que houve diferença entre 

aqueles expostos à música de 1 a 10 anos, quando comparados com aqueles 

expostos há mais de 21 anos. 

Buscando analisar o risco de perdas auditivas em militares, músicos do 

exército britânico foram comparados a militares não músicos por meio de dados 

audiológicos de rotina referentes aos primeiros 8 a 12 anos de trabalho e entrevistas 

estruturadas. Compuseram a amostra 175 músicos, sendo 89% do sexo masculino 

com idade média de 29 anos e 44 militares não músicos, sendo 64% do sexo 

masculino com idade média de 30 anos de idade. Embora a maior parte da literatura 

encontre maior suscetibilidade a perdas auditivas em grupos de músicos, quando 

comparados aos demais indivíduos não expostos a elevados níveis de pressão 

sonora; neste estudo não houve diferença estatisticamente significativa entre os dois 

grupos (Patil et al, 2013). 

Um estudo foi realizado com o objetivo de analisar a exposição ao ruído e a 

perda auditiva em diferentes grupos de instrumentos de uma orquestra do Canadá. 

Compuseram a amostra 52 integrantes, que deveriam responder a um questionário 

que buscava informações como tempo de experiência profissional, tipo de 

instrumento, exposição a fontes de ruído não ocupacionais, dentre outras. A avaliação 

auditiva compreendeu testes de audiometria tonal e vocal e medidas de imitância 

acústica. Os resultados indicaram rebaixamento dos limiares tonais e acometimento 

maior nas frequências entre 2 kHz e 4 kHz. Além disso, os limiares não foram 

uniformes entre o grupo e variaram principalmente de acordo com o instrumento 

tocado. Os grupos de instrumentos com maiores níveis de exposição tiveram piores 

limiares tonais, chegando a uma diferença de 15 dB. Não foram observadas 

associações com as variáveis idade, sexo ou tempo de prática (Russo et al, 2013). 
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Um estudo foi realizado com o objetivo de analisar os limiares auditivos 

convencionais e em altas frequências de estudantes de música e compará-los a um 

grupo de controle para determinar se a audiometria de altas frequências é um recurso 

útil na detecção precoce da deficiência auditiva. Foram avaliados 84 indivíduos: 42 

estudantes de graduação em música e 42 não músicos, não estudantes de música e 

não expostos a ruído no trabalho. Com relação aos estudantes de música, a idade 

variou entre 18 e 58 anos, com média de 26 anos e desvio padrão de 7,7; 62% eram 

do gênero masculino e o tempo de prática musical variou entre um e 41 anos, com 

média de 11,17 anos e desvio padrão de 8,42. Com relação ao grupo controle, a idade 

variou entre 18 e 56 anos, com média de 25,8 anos e desvio padrão de 7,5, sendo 

que 62% eram do gênero masculino. A comparação entre os resultados dos grupos 

indicou limiares inferiores dos músicos com relação aos não músicos, com a exceção 

da frequência de 4000 Hz. Na maioria dos indivíduos, os limiares auditivos estavam 

dentro dos padrões de normalidade (92,85%) na audiometria convencional e os piores 

resultados encontrados, em ambas as orelhas, foram nas frequências de 250 Hz, 6000 

Hz, 9000 Hz, 10.000 Hz, 11.000 Hz e 11.200 Hz. Desta forma, os autores concluíram 

que a avaliação de limiares audiométricos em altas frequências pode ser útil na 

detecção de perdas auditivas em músicos (Luders et al, 2014).  

Justificando a inconsistência com relação à metodologia aplicada para avaliar 

a exposição ao ruído de músicos, Rodrigues et al (2014) analisaram a exposição de 

músicos em uma orquestra sinfônica afim de compreender o seu risco para a audição, 

aplicando o método proposto na ISO 9612 (2009). O monitoramento dos níveis de 

ruído ocorreu durante os ensaios de diferentes repertórios e foi feito de forma discreta, 

de forma que não afetasse o comportamento natural dos músicos. Um microfone foi 

colocado 4 centímetros acima do ombro do sujeito em teste, de modo a não restringir 

seus movimentos. Nos instrumentos de corda, o microfone foi posicionado no ombro 

oposto ao instrumento tocado e um medidor foi colocado entre 10 a 30 centímetros da 

orelha. Os resultados da pesquisa revelaram que os músicos são expostos a elevados 

níveis sonoros, que variaram de acordo com o instrumento, posição e repertório. Os 

resultados indicaram a média de 85 dB (A) em instrumentos de sopro e percussão, e 

80 dB (A) nos demais. O estudo sugere que os elevados níveis sonoros oferecem 

risco para a audição dos músicos de orquestra e apontam a necessidade de diretrizes 

eficazes aplicáveis a todos os países, que devem definir os procedimentos 

padronizados na determinação da exposição ao ruído por músicos.  
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A literatura supracitada indica que muitas pesquisas verificaram os efeitos 

deletérios da exposição a níveis sonoros elevados na saúde de músicos. Entretanto, 

ainda são necessárias pesquisas que possam identificar o mais cedo possível a 

presença de tais efeitos para que medidas de proteção à saúde sejam adotadas.  
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2. OBJETIVO 

 

 

O objetivo dessa pesquisa foi estudar os efeitos auditivos e não auditivos em 

músicos jovens de uma banda filarmônica. 
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3. MÉTODO 

 

 

3.1.  Tipo de estudo  

  

A presente pesquisa foi um estudo observacional, do tipo transversal de 

inquérito. 

 

 

3.2. Local da pesquisa 

  

Os procedimentos foram realizados na clínica de audiologia da Universidade 

Federal de Sergipe - Campus Lagarto. 

 

 

3.3. Aspectos éticos 

  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (ANEXO I), sob o parecer de número 784.024. A 

pesquisa foi explicada verbalmente e um termo de consentimento livre e esclarecido 

(ANEXO II) foi entregue e assinado pelos participantes que aceitaram compor a 

amostra.  

 

 

3.4. Caracterização da Banda Filarmônica 

 

As bandas filarmônicas, também chamadas de bandas musicais, surgiram 

com o objetivo de democratizar e elevar o nível cultural das pessoas. Inspiradas nas 

bandas militares, as filarmônicas funcionavam como escolas de música, urbanas e 

rurais. Atualmente, estão presentes em diversos países e, em alguns deles, são 

conhecidas como escolas de música locais e regionais (Carvalho, 2009).  

Em todo o território Sergipano, entre os seus 75 municípios, estão presentes 

45 bandas com cadastro na Fundação Nacional de Artes (FUNART). Várias delas 

funcionam não só como forma de entretenimento e encontro social, mas também 
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como fonte de ensino musical levando os alunos a conhecerem as primeiras partituras 

e proporcionado a construção de valores como criatividade, disciplina, coletividade, 

entre outros (Silva, 2014). 

A Filarmônica Lira popular de Lagarto foi criada em 29 de junho de 1921, em 

Lagarto- SE e funciona como uma escola de música para jovens que fazem 

apresentações musicais por todo o estado em programações culturais, como, por 

exemplo, encontros de bandas. A banda representa um patrimônio cultural do 

município e perdura tradicionalmente com seus ensinamentos musicais com o intuito 

de propiciar a formação de músicos profissionais. Seus componentes aprendem a 

teoria e passam à prática de um instrumento durante ensaios que acontecem três 

vezes por semana, com duração de aproximadamente duas horas. Os instrumentos 

praticados são: saxofone, percussão, clarinete, tuba, trompete, bateria, trombone e 

trompa. 

 

 

3.5 Caracterização e composição da amostra 

 

O convite foi feito a todos os integrantes que frequentavam os ensaios de 

maneira assídua, isto é, ensaiavam no mínimo duas horas por dia e três vezes na 

semana. O único critério de inclusão foi fazer parte da banda, tocando um instrumento 

musical, há pelo menos seis meses. No total, 29 músicos foram contatados e 

convidados a participar da pesquisa. Aceitaram o convite 22 músicos entre 13 e 23 

anos que compareceram à clínica de audiologia para a realização dos procedimentos 

da pesquisa. Os demais participantes (seis músicos) não tiveram disponibilidade para 

participar da pesquisa, alegando motivos pessoais. Dentre os músicos que 

compuseram a amostra, 21,74% (n= 5) tocavam saxofone; 13,04% (n= 3) percussão; 

21,74% (n= 5) clarinete; 4,35% (n= 1) tuba; 21,74% (n= 5) trompete; 8,69% (n= 2) 

bateria; 4,35% (n= 1) trombone e 4,35% (n= 1) trompa. 
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3.6. Procedimentos 

  

3.6.1 Avaliação audiológica básica 

 

Os músicos foram orientados a comparecer em repouso auditivo de pelo 

menos 14 horas para a realização dos exames audiológicos.  

Inicialmente foi aplicada uma anamnese com o objetivo de buscar 

informações sobre estado geral de saúde, histórico e queixas auditivas (ANEXO III), 

posteriormente foram realizados os seguintes procedimentos: 

 

 

A) Meatoscopia: 

 

Foi realizada a inspeção visual do meato acústico externo por meio do 

otoscópio da marca Heine, modelo 2,5V K100, com espéculos esterilizados. Caso 

fossem encontrados impedimentos para a realização do exame, o indivíduo seria 

encaminhado para uma avaliação otorrinolaringológica.  

 

 

B) Medidas de imitância acústica: 

 

Os testes foram realizados para a obtenção da curva timpanométrica e 

reflexos acústicos do músculo estapédio, por meio do equipamento Interacoustics 

AT235. 

Os timpanogramas foram classificados de acordo com o critério de Jerger 

(1970), saber: curvas timpanométrias do tipo A (pico de máxima admitância por volta 

de 0 daPa), as de tipo B (não apresentam pico de máxima admitância em nenhuma 

pressão de ar) e as do tipo C (mostram pico de máxima admitância deslocado para 

pressões negativas, abaixo de -100 daPa).  
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C) Audiometria 

 

A audiometria tonal liminar foi realizada tanto por via aérea nas frequências 

de 250 Hz, 500 Hz, 1kHz, 2kHz, 3kHz, 4kHZ, 6kHz, 8kHz, quanto por via óssea (de 

500Hz a 4kHz), caso fosse necessário. Foi utilizado o audiômetro de marca 

Interacoustics, modelo AD229, em cabine acústica, ambos em cumprimento com as 

condições estabelecidas pela NR-7 (Norma Regulamentadora 7, 1998). 

. Os limiares foram pesquisados por meio do método psicoacústico, utilizando-

se a técnica descendente, com intervalos de 10 dB e a confirmação das respostas 

pela técnica ascendente, com intervalos de 5 dB. 

Adotando como critério a NR-7 (1998), foram considerados dentro dos limites 

aceitáveis, os audiogramas que indicaram limiares audiométricos menores ou iguais 

a 25 dB (NA), em todas as frequências examinadas. Audiogramas cujas frequências 

de 3.000 e/ou 4.000 e/ou 6.000 Hz apresentam limiares auditivos acima de 25 dB (NA) 

e mais elevados do que nas demais frequências, estando estas comprometidas ou 

não, seriam considerados sugestivos de perda auditiva induzida por níveis de pressão 

sonora elevados. 

Os audiogramas que estavam dentro dos limites de normalidade também 

foram classificados segundo a presença de entalhe, nas frequências de 3 k, 4 k e 6 

kHz. Segundo Fiorini (1994), é considerado entalhe audiométrico quando os limiares 

de 3 k ou 4 k ou 6 kHz estiverem pelo menos 10 dB piores que a frequência anterior 

ou posterior. De acordo com a autora, a presença do entalhe, uni ou bilateral, pode 

ser indicativo de desencadeamento de PAIR. 

 

 

3.6.2 Emissões Otoacústicas evocadas por estímulo transiente (EOAET) 

 

A pesquisa das EOA (EOAT e EOAPD) foi realizada com o equipamento 

Otoport DP+TE, da marca Otodynamics.  

Uma sonda foi utilizada para apresentar o estímulo do tipo “click”, que ocorre 

predominantemente numa escala de frequências de 500 Hz a 4 kHz, representadas 

numa ampla faixa de estímulos e emitidas num padrão distinto para cada orelha 

(direita e esquerda). Foi utilizada uma média de 260 estímulos com nível sonoro de 

80 dB NPS. Foram pesquisadas as respostas nas bandas de frequência de 1.000, 
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1.500, 2000, 3.000 e 4.000 Hz. O critério utilizado para análise de presença foi a 

resposta, em dBNPS, maior ou igual a 3dBNPS, em cada banda de frequência sob 

teste (Prieve et al, 1993). 

 

 

3.6.3 Emissões Otoacústicas - Produtos de Distorção (EOAPD) 

 

As EOAPD são produzidas por meio da apresentação simultânea de dois tons 

puros com frequências diferentes (f1 e f2). Tais tons puros possuem uma relação 

matemática precisa do estímulo inicial, que corresponde a 2f1-f2. Os tons se misturam 

no interior da sonda antes de serem apresentados no MAE do sujeito, obedecendo a 

relação matemática de 1,22. O nível de cada estímulo é conhecido com L1 (da 

frequência f1) e L2 (da frequência f2). 

O teste de EOAPD foi realizado por intermédio de um DP-Grama, no qual 

visualiza-se a resposta dessas emissões em função das frequências para um dado 

nível sonoro. Na presente pesquisa foi utilizado L1= 65 dBNPS e L2= 55 dBNPS, com 

respostas na relação 2f1 – f2. As respostas foram obtidas nas f2(s) de 1.000, 1.500, 

2000, 3.000, 4.000, 6.000 e 8.000 Hz.  

Foram avaliados os seguintes valores: 

 

1) 2f1 - f2: o valor em dBNPS da emissão; 

2) Nível de ruído 1: o primeiro desvio padrão do nível de ruído (dpr1) 

durante o teste, em dBNPS; 

O critério utilizado para indicar a presença das EOAPD foi que a resposta, em 

dBNPS, estivesse pelo menos 6 dBNPS acima do primeiro desvio padrão do ruído 

equivalente, em cada f2 sob teste (Gorga, 1993). 

 

 

3.6.4 Questionário de incômodo 

 

O instrumento utilizado foi elaborado inicialmente por Juang et al (2010), 

publicado na língua inglesa, e foi adaptado por Ferreira (2013), com o objetivo de 

investigar a percepção do ruído em funcionários de uma maternidade do município de 

São Bernardo do Campo. A autora adaptou o questionário de forma que este 
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abordasse questões relativas ao incômodo ou a ausência dele, diante da exposição 

ao ruído no hospital onde a pesquisa foi desenvolvida. Foram adicionadas, ainda, 

questões relativas aos efeitos que este ruído ocasionava na saúde dos profissionais 

expostos. 

No questionário utilizado nesta pesquisa, foi feita a adaptação do instrumento 

supracitado de forma a contemplar situações de incômodo vivenciadas por músicos 

tendo como objetivo investigar questões relacionadas ao ruído e seus efeitos na 

saúde. 

O instrumento final foi composto por sete seções relacionadas aos diversos 

efeitos advindos da exposição ao ruído ocupacional, que incluem tanto questões 

abertas quanto fechadas, nas quais as respostas variavam entre “nada, muito pouco, 

mais ou menos, bastante e extremamente”. (ANEXO IV) 

 

 

3.7. Análise estatística 

 

Após a realização dos procedimentos os dados coletados foram digitados em 

planilha Excell® e encaminhados para análise estatística.  A análise descritiva dos 

dados foi realizada por meio do cálculo de algumas estatísticas descritivas e da 

construção de tabelas de distribuição de frequências.  

Após a análise estatística descritiva foi selecionada como variável desfecho a 

queixa “Incômodo a sons fortes”. A análise dos dados foi realizada por meio da 

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

de significância adotado em cada teste foi igual a 10%. Todas as variáveis com mais 

de duas categorias foram dicotomizadas da seguinte forma: 

 

 Nada/Muito pouco = Pouco 

 Mais ou menos/Bastante/Extremamente = Muito 

 Ruim/Regular = Regular 

 Boa/Muito boa/Excelente = Normal 

 Ouve como antes = Normal 

 Ouve menos = Alterada 
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Com relação aos dados audiométricos, foram utilizadas as medidas de 

tendência central e variabilidade. Além disso, também foi classificada a presença de 

entalhe audiométrico por orelha. 

 Para os resultados os testes de emissões otoacústicas (EOAT e 

EOAPD), foi utilizada a distribuição de percentis (quartis) e a análise de presença de 

respostas segundo os critérios apontados nos itens 3.6.2 e 3.6.3.  A análise descritiva 

da variável Resposta (em dBNPS) foi realizada por banda de frequência (em Hz), para 

EOAT, e por valor de f2 (em Hz), para EOAPD, para cada orelha. Primeiramente foram 

obtidos os percentis dessa variável e construídos gráficos do tipo Boxplot (Bussab e 

Morettin, 2013). Em seguida, a variável SNR (em dBNPS) foi categorizada, para cada 

orelha, banda de frequência e valor de f2, da seguinte forma: 

 

 EOAT (por banda de frequência): < 3,0 (ausente) e ≥ 3,0 (presente) 

 EOAPD (por f2): < 6,0 (ausente) e ≥ 6,0 (presente) 

 

Para a variável SNR categorizada, foram construídas tabelas de distribuições 

de frequências por banda de frequência, valor de f2 e para cada orelha. 
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4. RESULTADOS  

 

 

Participaram do estudo 22 músicos sendo 72,73% do sexo masculino e 

27,27% do sexo feminino. A média de idade foi de 17,41 anos (±3,20), mediana de 

17,0, variando entre 13 (mínimo) e 24 (máximo) anos. Com relação ao tempo de 

experiência, a média foi de 59,09 meses (± 36,78) e mediana de 66,5, com tempo 

mínimo de 12 e máximo de 141 meses. Quanto ao tempo na banda filarmônica, a 

média foi de 50,77 meses (± 39,86), mediana de 48,0, com tempo mínimo de 6 e 

máximo de 141 meses. 

A maioria dos músicos ensaia apenas no turno da tarde (59,09%), enquanto 

40,91 ensaiam tanto pela manhã quanto pela tarde. No total, 77,27% (n=17) 

consideram que no período vespertino o ruído é maior, 13,64% (n= 3) acham que é o 

período matutino e 9,09% (n=2) ambos. 

Além da Banda Filarmônica do Município de Lagarto/SE, 63,64% (n=14) 

participam ainda de outras bandas.   

A tabela 1 mostra que os instrumentos mais tocados são Saxofone, Clarinete 

e Trompete (22,73%, 22,73% e 18,18%, respectivamente). 

 

 

Tabela 1. Distribuição de frequências da variável Instrumento que toca. 

Instrumento n % 

Saxofone 5 22,73 

Percussão 3 13,64 

Clarinete 5 22,73 

Tuba 1 4,55 

Trompete 4 18,18 

Bateria 2 9,09 

Trombone 1 4,55 

Trompa 1 4,55 

Total 22 100 

 

 

Quando questionados sobre o que mais agradava no local dos ensaios, quase a 

totalidade dos entrevistados (n=21, 95,45%) não fez menção à quietude/tranquilidade. 

No entanto, quando questionados sobre o que mais desagradava, 36,36% (n=8) dos 

músicos fizeram menção ao ruído. 
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As Tabelas 2 a 4 mostram que apenas 22,73% dos músicos consideram o local 

de ensaio nunca ou raramente ruidoso. Além disso, apenas 13,64% dos entrevistados 

dizem que o local de ensaio tem uma acústica muito boa. A maioria dos músicos 

classifica a intensidade do ruído como moderada (72,73%). 

 

 

  Tabela 2. Distribuição de frequências da variável O local de ensaio é ruidoso? 

Local ruidoso n % 

Raramente 5 22,73 

Às vezes 9 40,91 

Repetidamente 3 13,64 

Sempre 5 22,73 

Total 22 1000 

 

 

Tabela 3. Distribuição de frequências da variável A sala de ensaio, sob o ponto de 

vista da acústica, pode ser considerada: 

Acústica n % 

Muito bom 3 13,64 

Bom 10 45,45 

Razoável 9 40,91 

Total 22 100 

 

 

Tabela 4. Distribuição de frequências da variável Como você classifica a intensidade 

deste ruído? 

Intensidade do ruído n % 

Leve  2 9,09 

Moderado 16 72,73 

Intenso 2 9,09 

Não sabe 2 9,09 

Total 23 100 

 

 

Do total, 63,64% dos músicos acreditam contribuir para o ruído existente na 

sala de ensaios. Quando questionados se algum instrumento da banda os 

incomodava, a maioria dos músicos (72,73%) alegou que sim. A tabela 5 indica os 

instrumentos apontados como causadores de incômodo. 

 



 
 

43 

Tabela 5. Distribuição de frequências da variável. Se o som de algum instrumento te 

incomoda, qual é esse instrumento? 

Instrumento n % 

Percussão 6 37,50 

Trompete 6 37,50 

Bateria 4 25,00 

Total 16 100 

 

 

4.1  As fontes de ruído 

 

Pela Tabela 6, observa-se que Sons dos instrumentos durante os ensaios e 

Profissionais conversando foram consideradas como principais fontes de ruído 

durante ensaios e apresentações.  

 

 

Tabela 6.  Distribuição de frequências da variável. Quais as principais fontes de ruído 

durante ensaios e apresentações?  

Fonte  n % * 

Sons dos instrumentos durante os ensaios 
Não 8 36,36 

Sim 14 63,64 

O barulho da plateia 
Não 18 81,82 

Sim 4 18,18 

Profissionais conversando 
Não 8 36,36 

Sim 14 63,64 

Telefones celulares 
Não 15 68,18 

Sim 7 31,82 

* porcentagens calculadas por coluna para cada fonte de ruído. 

 

 

Pela Tabela 7 observa-se que, em geral, nenhuma fonte de ruído externa foi 

considerada muito importante. 
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Tabela 7. Distribuição de frequências da variável. Quais as principais fontes de ruído 

externas?  

Fonte  n % 

Geradores e motores 
Não 18 81,82 

Sim 4 18,18 

Trânsito 
Não 15 68,18 

Sim 7 31,82 

Sirenes de ambulância ou buzinas 
Não 18 81,82 

Sim 4 18,18 

Caminhões de lixo 
Não 20 90,91 

Sim 2 9,09 

Som alto 
Não 13 59,09 

Sim 9 40,91 

* porcentagens calculadas por coluna para cada fonte de ruído. 

 

 

4.2  Percepção subjetiva do ruído ambiente 

 

A Tabela 8 mostra que mais de 54% dos músicos escolheram as categorias 

de resposta Nada ou Muito pouco para todas as questões da Seção Percepção 

Subjetiva do Ruído. 

 

 

Tabela 8. Distribuição de frequências das questões pertencentes à seção Percepção 

subjetiva do ruído ambiente  

Questão  n %* 

 Nada 5 22,73 

O ruído do ambiente te deixa estressado? Muito pouco 7 31,82 

 Mais ou menos 10 45,45 

 Nada 6 27,27 

O ruído do ambiente te causa falta de atenção? Muito pouco 7 31,82 

 Mais ou menos 8 36,36 

 Bastante 1 4,55 

 Nada 5 22,73 

O ruído do ambiente te incomoda? Muito pouco 12 54,55 

 Mais ou menos 4 18,18 

 Bastante 1 4,55 

 Nada 15 68,18 

O ruído do ambiente te causa tontura? Muito pouco 4 18,18 

 Mais ou menos 3 13,64 

* porcentagens calculadas por coluna. 
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4.3  Efeitos do ruído na emoção 

 

A Tabela 9 mostra que, excetuando a questão O ruído do ambiente dificulta 

a comunicação com os outros? mais de 77% dos músicos escolheram as categorias 

de resposta Nada ou Muito pouco para as demais opções. Entretanto, para a referida 

questão, quase 60% dos músicos escolheram as categorias de resposta Mais ou 

menos ou bastante. 

 

 

Tabela 9. Distribuição de frequências das questões pertencentes à seção Efeitos do 

ruído na emoção. 

Questão  n %* 

 Nada 1 4,55 

O ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros? Muito pouco 8 36,36 

 Mais ou menos 6 27,27 

 Bastante 7 31,82 

 Nada 17 77,27 

O ruído do ambiente provoca formigamento na cabeça? Muito pouco 4 18,18 

 Mais ou menos 1 4,55 

 Nada 11 50,00 

O ruído do ambiente te causa mau humor? Muito pouco 8 36,36 

 Mais ou menos 2 9,09 

 Bastante 1 4,55 

 Nada 9 40,91 

O ruído do ambiente te irrita? Muito pouco 8 36,36 

 Mais ou menos 3 13,64 

 Bastante 2 9,09 

 * porcentagens calculadas por coluna. 

 

 

4.4  Efeitos do ruído na fisiologia 

 

A Tabela 10 indica que mais de 77% dos músicos escolheram as categorias 

de resposta Nada ou Muito pouco para todas as questões aos efeitos do ruído na 

fisiologia.  
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Tabela 10. Distribuição de frequências das questões pertencentes à seção Efeitos do 

ruído na fisiologia. 

Questão  n %* 

 Nada 18 81,82 

O ruído do ambiente acelera seu coração? Muito pouco 3 13,64 

 Bastante 1 4,55 

 Nada 12 54,55 

O ruído do ambiente te causa zumbido? Muito pouco 8 36,36 

 Mais ou menos 2 9,09 

 Nada 7 31,82 

O ruído do ambiente te causa dor de cabeça? Muito pouco 10 45,45 

 Mais ou menos 4 18,18 

 Bastante 1 4,55 

 Nada 10 45,45 

O ruído do ambiente te deixa mais cansado? Muito pouco 7 31,82 

 Mais ou menos 3 13,64 

 Bastante 2 9,09 

* porcentagens calculadas por coluna. 

 

 

4.5 Experiência de incômodo a diferentes fontes sonoras durante ensaios e 

apresentações 

 

A Tabela 11 mostra que, excetuando a questão relacionada a conversas na 

sala de apresentação ou ensaio, mais de 59% dos músicos escolheram as categorias 

de resposta Nada ou Muito pouco. Para a questão O ruído de pessoas conversando 

dentro da sala de ensaio e/ou apresentação te incomoda? entretanto, quase 50% dos 

músicos escolheram as categorias de resposta Mais ou menos ou bastante. 
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Tabela 11. Distribuição de frequências das questões pertencentes à seção 

Experiência de incômodo a diferentes fontes sonoras durante ensaios e 

apresentações. 

Questão  n % 

 
O som dos instrumentos de sopro em madeira te incomoda? 

Nada 18 81,82 

Muito pouco 2 9,09 

Mais ou menos 2 9,09 

 
O som dos instrumentos de sopro em metal te incomoda? 

Nada 13 59,09 

Muito pouco 2 9,09 

Mais ou menos 4 18,18 

Bastante 3 13,64 

O som dos instrumentos de corda te incomoda? Nada 21 95,45 

Muito pouco 1 4,55 

 
O som dos instrumentos de percussão te incomoda? 

Nada 7 31,82 

Muito pouco 8 36,36 

Mais ou menos 4 18,18 

Bastante 3 13,64 

 
O ruído de pessoas conversando dentro da sala de ensaio 
e/ou apresentação te incomoda? 

Nada 4 18,18 

Muito pouco 7 31,82 

Mais ou menos 7 31,82 

Bastante 4 18,18 

 
O ruído de telefones tocando durante ensaios/ apresentações 
te incomoda? 

Nada 9 40,91 

Muito pouco 8 36,36 

Mais ou menos 3 13,64 

Bastante 2 9,09 

 
O ruído da plateia durante as apresentações te incomoda? 

Nada 9 40,91 

Muito pouco 4 18,18 

Mais ou menos 7 31,82 

Bastante 2 9,09 

* porcentagens calculadas por coluna. 

 

 

4.6  Experiência de incômodo a diferentes fontes sonoras no ambiente 

externo 

 

A Tabela 12 mostra que mais de 54% dos músicos escolheram as categorias 

de resposta Nada ou Muito pouco para todas as questões.  
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Tabela 12. Distribuição de frequências das questões pertencentes à seção 

Experiência de incômodo a diferentes fontes sonoras no ambiente externo. 

Questão  n %* 

 
 
O ruído do trânsito próximo à sala de ensaio te incomoda? 

Nada 8 36,36 

Muito pouco 6 27,27 

Mais ou menos 3 13,64 

Bastante 3 13,64 

Extremamente 2 9,09 

 
O ruído de pessoas conversando próximo à sala de ensaio 
e/ou apresentação te incomoda? 

Nada 12 54,55 

Muito pouco 4 18,18 

Mais ou menos 2 9,09 

Bastante 3 13,64 

Extremamente 1 4,55 

 Nada 7 31,82 

 Muito pouco 5 22,73 

Pessoas ensaiando em salas próximas te incomoda? Mais ou menos 5 22,73 

 Bastante 4 18,18 

 Extremamente 1 4,55 

* porcentagens calculadas por coluna. 

 

 

4.7 Impacto do ruído ambiente na performance  

 

A análise da Tabela 13 indica que pelo menos 63% dos músicos escolheu 

entre as categorias de resposta Nada e Muito pouco das variáveis O ruído atrapalha 

sua eficiência? E O ruído te atrapalha na execução de tarefas? Por outro lado, pelo 

menos 54% dos entrevistados escolheram entre as categorias mais ou menos e 

Bastante das variáveis O ruído atrapalha seu raciocínio? O ruído te atrapalha de 

entender o que os outros estão falando? E O ruído te deixa desatento? 
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Tabela 13. Distribuição de frequências das questões pertencentes à seção Impacto 

do ruído ambiente na performance. 

Questão  n %* 

 
O ruído atrapalha sua eficiência? 

Nada 8 36,36 

Muito pouco 7 31,82 

Mais ou menos 3 13,64 

Bastante 4 18,18 

 
O ruído atrapalha seu raciocínio? 

Nada 5 22,73 

Muito pouco 5 22,73 

Mais ou menos 6 27,27 

Bastante 6 27,27 

 Nada 10 45,45 

O ruído te atrapalha na execução de tarefas? Muito pouco 4 18,18 

 Mais ou menos 7 31,82 

 Bastante 1 4,55 

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

Nada 1 4,55 

Muito pouco 8 36,36 

Mais ou menos 7 31,82 

Bastante 6 27,27 

 Nada 3 13,64 

O ruído te deixa desatento? Muito pouco 10 45,45 

 Mais ou menos 6 27,27 

 Bastante 3 13,64 

* porcentagens calculadas por coluna. 

 

 

Pela Tabela 14, nota-se que 13 músicos (59,09%) acham que o ruído no seu 

ambiente de trabalho pode prejudicar os profissionais. Entre esses, 61,54% 

consideram que o ruído no ambiente pode causar alteração auditiva, 84,62 pensam 

que o ruído no ambiente de trabalho pode causar alteração na atenção, 69,23% 

acham que pode causar estresse e 76,92% acham que pode causar irritabilidade. Por 

outro lado, no máximo 46,15% dos músicos acham que o ruído no ambiente de 

trabalho pode causar cansaço, dor de cabeça e zumbido. 
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Tabela 14. Distribuição de frequências da variável você acha que o ruído prejudicar 

os músicos? Se sim, de que maneira?   

Questão  n %* 

Você acha que o ruído no seu ambiente de trabalho pode prejudicar os 
músicos? 

Não 9 40,91 

Sim 13 59,09 

Prejuízo  n % 

Alteração auditiva 
Não 5 38,46 

Sim 8 61,54 

Alteração de atenção 
Não 2 15,38 

Sim 11 84,62 

Cansaço 
Não  8 61,54 

Sim 5 38,46 

Dor de cabeça 
Não 8 61,54 

Sim 5 38,46 

Estresse 
Não 4 30,77 

Sim 9 69,23 

Irritabilidade 
Não 3 23,08 

Sim 10 76,92 

Zumbido 
Não 7 53,85 

Sim 6 46,15 

*porcentagens calculadas por coluna para cada tipo de prejuízo 

 

 

4.8 Sintomas 

 

Nenhum dos músicos entrevistados apresentou otorreia; apenas 2 (9,09%) 

apresentaram otalgia, sendo que a mesma estava presente nas duas orelhas; seis 

(27,27%) apresentaram plenitude auricular, sendo que em 1 deles a mesma estava 

presente na orelha direita e nos demais em ambas as orelhas. Além disso, 13 

(59,09%) músicos relataram incômodo a sons fortes, 7 (31,82%) disseram sentir 

tontura, 7 (31,82%) ter cefaleia e 5 (22,73%) relataram sentir dor cervical.  

A queixa de zumbido foi relatada por 8 (36,36%) músicos, sendo que em todos 

estava presente nas duas orelhas. Dentre estes, 6 (75%) referiram o pitch agudo e em 

2 (25%) a frequência do zumbido era constante. Para 7 músicos (87,5 %) o zumbido 

não estava relacionado com a tontura e 87,5% não sabia se estava associado a outro 

sintoma e, finalmente, 5 (62,5) afirmaram que não sabem há quanto tempo tem 

zumbido, 1 (12,5%) acha que tal sintoma apareceu de 1 a 3 anos e 2 (25%) relata ter 

aparecido há menos de 1 ano. 

Quanto à perda auditiva, 11 (50,00%) disseram que não sentiam perda, 

enquanto que 6 (27,27) relataram sentir perda e os 5 restantes (22,73%) disseram não 
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saber. A maioria dos músicos (13, 59,09%) disse que, em geral, sua audição era boa, 

6 (27,27%) que a audição era regular e 3 (13,64%) que a audição era muito boa ou 

excelente. Finalmente, 14 (63,64%) relataram que ouviam da mesma forma que 

ouviam antes, 2 (9,09%) relataram que apenas o ouvido direito ouvia menos do que 

antes, 3 (13,64%) que apenas o ouvido esquerdo ouvia menos do que antes e 3 

(13,64%) que os dois ouvidos ouviam menos do que antes. 

 

 

4.9  Resultados estatísticos do questionário 

 

Para a análise estatística do questionário, foi selecionado como desfecho a 

variável Incômodo a sons fortes, por ser um dos sintomas de maior ocorrência na 

amostra da presente pesquisa (n= 13, 59,09%). A variável que tinha possibilidades de 

respostas com mais de duas categorias foi dicotomizada da seguinte forma: As 

categorias Nada e Muito Pouco foram convertidas em uma nova categoria “Pouco”, 

enquanto as categorias Mais ou Menos, Bastante e Extremamente foram convertidas 

em uma nova categoria “Muito”. Desta forma, foram realizados os testes de 

associação com as demais variáveis de estudo. 

Pela Tabela 15 nota-se que há evidência de associação entre as variáveis 

Incômodo a sons fortes? E as variáveis: 

 

 O ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros? (p = 0,041), 

ou seja, a proporção de indivíduos que se sentem incomodados com sons fortes é 

maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente dificulta a comunicação 

com os outros (76,92%), do que entre aqueles que não acham que o ruído do 

ambiente dificulta a comunicação com os outros (33,33%).   

 O som dos instrumentos de sopro em metal te incomoda? (p = 0,083), 

ou seja, a proporção de indivíduos que se sentem incomodados com sons fortes é 

maior entre aqueles que consideram que o som dos instrumentos de sopro em metal 

incomoda (85,71%) do que entre aqueles que não acham que o som dos instrumentos 

de sopro em metal incomoda (46,67%). 
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Tabela 15. Distribuição de frequências conjunta entre a variável Incômodo a sons 

fortes? E algumas variáveis de interesse para as quais o valor P do teste de 

associação1 foi inferior a 10%. 

Incômodo a sons fortes? Não Sim Total valor p 

(2) n % n % n % 

O ruído do ambiente dificulta a comunicação  

 Não 6 66,67 3 33,33 9 100,0 0,039 

 Sim 3 23,08 10 76,92 13 100,0  

O som dos instrumentos de sopro em metal  

 Não 8 53,33 7 46,67 15 100,0 0,069 

 Sim 1 14,29 6 85,71 7 100,0  
1 Para a aplicação do teste de associação, a categoria. Não sabe foi eliminada das questões 

em que constava. Além disso, todas as variáveis foram dicotomizadas. 
 

 

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

Incômodo a sons fortes?  Foi ajustado um modelo de regressão logística (Hosmer e 

Lemeshow, 2000) com a variável Incômodo a sons fortes? Como variável resposta; e 

as duas variáveis relacionadas a ela (Tabela 15) como variáveis explicativas. O 

método de seleção de variáveis utilizado foi o método backward (Paula, 2013). Para 

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

estatística C do teste de Hosmer e Lemeshow (Hosmer e Lemeshow, 2000). O valor 

de C foi igual a 0,81. O valor P associado à estatística C foi igual a 0,668 (> 5%). Esse 

valor indica que o modelo de regressão logística está bem ajustado. 

Pelos resultados da Tabela 16, nota-se que apenas a variável O ruído do 

ambiente dificulta a comunicação com os outros? Está associada com a variável 

Incômodo a sons fortes? Essa tabela apresenta também a razão de chances e seu 

respectivo intervalo de confiança (IC), calculado com um coeficiente de confiança de 

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

 

 Quando o ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros, a 

chance de um indivíduo sentir-se incomodado com sons fortes é 6,7 vezes a chance 

dele não sentir-se incomodado. 
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Tabela 16. Estimativas, valores P, razão de chances e intervalo de 95% de confiança 

para a razão de chances relativos aos parâmetros da regressão logística.  

Parâmetro Estimativa Erro 
padrão 

Valor 
P 

Razão de 
chances 

IC (95%) para a 
Razão de chances 

     Limite 
Inferior 

Limite 
Superior 

Intercepto -0,693 0,707     

Ruído dificulta 
comunicação 

1,897 0,966 0,039 6,6667 1,0036 44,2840 

 

 

4.10 Audiometria 

 

As Tabelas 17 e 18 e as Figuras 1 e 2 mostram algumas medidas descritivas 

da variável limiar audiométrico (em dBNA), por frequência (em Hz), para as orelhas 

direita e esquerda, respectivamente. Na orelha direita, as maiores variabilidades foram 

nas frequências de 4 kHz e 8 kHz. Já na orelha esquerda, foram em 2 kHz e 3 kHz e 

há uma observação discrepante em 4 kHz.  

 

 

Tabela 17. Estatísticas descritivas para a variável limiar audiométrico (em dBNA), por 

frequência (em Hz), para a orelha direita. 

Frequência n Mínimo Média Máximo 

250 22 0,00 8,64 15,00 

500 22 0,00 8,18 15,00 

1000 22 0,00 7,05 15,00 

2000 22 0,00 7,05 15,00 

3000 22 0,00 7,27 15,00 

4000 22 0,00 5,91 15,00 

6000 22 0,00 7,27 15,00 

8000 22 0,00 8,41 25,00 
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Figura 1. Boxplot da variável limiar audiométrico (em dBNA), por frequência (em 
Hz), para a orelha direita. 

 

 

 

Tabela 18. Estatísticas descritivas para a variável limiar audiométrico (em dBNA), por 

frequência (em Hz), para a orelha esquerda. 

Frequência n Mínimo Média Máximo 

250 22 0,00 6,59 15,00 

500 22 0,00 7,27 15,00 

1000 22 0,00 7,27 15,00 

2000 22 0,00 6,36 25,00 

3000 22 0,00 5,91 20,00 

4000 22 0,00 6,36 20,00 

6000 22 0,00 4,55 15,00 

8000 22 0,00 4,55 15,00 
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Figura 2. Boxplot da variável limiar audiométrico (em dBNA), por frequência (em 
Hz), para a orelha esquerda. 

 

 

 

Com relação aos resultados audiométricos, todos os músicos apresentaram 

limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade. Entretanto, alguns 

apresentaram entalhes em pelo menos uma das frequências entre 3 kHz e 6 kHz, em 

pelo menos uma orelha.  Na orelha direita, foram observados 5 entalhes (22,72%), 

sendo 3 na frequência de 6 kHz e 2 na frequência de 4 kHz. Na orelha esquerda, 10 

(45,44%) entalhes puderam ser observados: 5 na frequência de 4 kHz, 2 em 3 kHz, 2 

em 2 kHz e 1 em 6 kHz. 

 

 

4.11 Emissões otoacústicas 

 

As Tabelas 19 e 20 e as Figuras 3 e 4 mostram a distribuição de percentis 

(em quartis) das respostas das EOAET. É possível observar que as maiores respostas 

estão nas bandas de frequências de 1500, 2000 e 3000 Hz, em ambas as orelhas. 
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Tabela 19. Percentis da variável Resposta (em dBNPS) por banda de frequência (em 

Hz) para a orelha direita - EOAT. 

Banda de Frequência em Hz n P0 P25 P50 P75 P100 

1000 22 -12,60 -8,38 -1,95 3,50 9,80 

1500 22 -3,10 2,67 7,35 10,10 18,20 

2000 22 -4,80 4,80 7,70 9,42 13,80 

3000 22 -3,00 2,45 5,60 10,13 14,30 

4000 22 -14,40 -2,70 1,00 4,50 16,90 

 

 

Figura 3. Boxplot da variável Resposta (em dBNPS) por banda de frequência (em Hz) 

para a orelha direita – EOAT. 
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Tabela 20. Percentis da variável Resposta (em dBNPS) por banda de frequência (em 

Hz) para a orelha esquerda - EOAT. 

Banda de Frequência em Hz n Mínimo P25 P50 P75 Máximo 

1000 22 -15,00 -10,08 -6,15 2,90 5,50 

1500 22 -4,60 2,60 5,45 10,85 15,60 

2000 22 -5,90 0,78 4,15 7,90 15,50 

3000 22 -8,80 2,75 7,20 9,45 18,10 

4000 22 -13,80 -3,77 1,00 4,83 12,90 

 

 

Figura 4. Boxplot da variável Resposta (em dBNPS) por banda de frequência (em Hz) 

para a orelha esquerda – EOAT. 

 

 

 

As Tabelas 21 e 22 e as Figuras 5 e 6 mostram a distribuição de percentis 

(em quartis) das respostas das EOAPD. É possível observar que a f2 com piores 

respostas é a 8 kHz, principalmente na orelha direita.  
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Tabela 21. Percentis da variável Resposta (em dBNPS) por f2 (em Hz) para a orelha 

direita - EOAPD. 

f2 n Mínimo P25 P50 P75 Máximo 

1500 22 -11,30 6,40 13,80 18,50 20,60 

2000 22 -31,90 4,15 11,50 16,18 19,50 

3000 22 -7,60 2,75 7,50 10,65 18,50 

4000 22 -6,50 5,83 8,40 13,28 21,50 

6000 22 -13,00 7,05 11,95 14,53 19,80 

8000 22 -31,30 -2,72 1,15 4,00 14,40 

 

 

Figura 5. Boxplot da variável Resposta (em dBNPS) por f2 (em Hz) para a orelha 

direita – EOAPD. 
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Tabela 22. Percentis da variável Resposta (em dBNPS) por f2 (em Hz)  

para a orelha esquerda - EOAPD. 

f2 n Mínimo P25 P50 P75 Máximo 

1500 22 -10,70 3,50 11,15 16,73 25,30 

2000 22 -22,90 2,55 6,95 12,88 18,90 

3000 22 -9,60 -1,18 3,70 7,15 18,60 

4000 22 -8,80 1,58 8,55 11,97 26,10 

6000 22 -19,70 2,17 9,90 14,35 23,00 

8000 22 -20,70 -2,13 2,30 6,15 13,90 

 

 

Figura 6. Boxplot da variável Resposta (em dBNPS) por f2 (em Hz) para a orelha 

esquerda – EOAPD. 

 

 

 

A variável relação sinal x ruído (SNR) foi categorizada e, no teste EOAET, a 

Tabela 6 mostra que, para a orelha direita, a porcentagem de indivíduos com resposta 

Presente é superior a 95,0% para todas as bandas de frequências. Já, para a orelha 

esquerda, esse resultado ocorre apenas para as bandas de frequências de 1500 Hz 

a 3000 Hz. Para as bandas de frequência 1000 Hz e 4000 Hz, as porcentagens de 

indivíduos com resposta presente são menores do que para as demais frequências 
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(90,91% e 86,36%, respectivamente).  Para a variável SNR categorizada no teste 

EOAPD, a porcentagem de indivíduos classificados na categoria Presente é superior 

a 90,0% para todos os valores de f2 em ambas as orelhas (Tabelas 23 a 26). 

 

 

Tabela 23. Distribuição de frequências da variável SNR categorizada por banda de 

frequência (Hz) para a orelha direita - EOAET. 

Banda de frequência 1000 1500 2000 3000 4000 

Resposta n % n % n % n % n % 

Ausente 1 4,55 1 4,55 - - - - 1 4,55 

Presente 21 95,45 21 95,45 22 100,00 22 100,00 21 95,45 

Total 22 100,00 22 100,00 22 100,00 22 100,00 22 100,00 

 

 

Tabela 24. Distribuição de frequências da variável SNR categorizada por banda de 

frequência (Hz) para a orelha esquerda - EOAET. 

Banda de frequência 1000 1500 2000 3000 4000 

Resposta n % n % n % n % n % 

Ausente 2 9,09 - - - - 1 4,55 3 13,64 

Presente 20 90,91 22 100,00 22 100,00 21 95,45 19 86,36 

Total 22 100,00 22 100,00 22 100,00 22 100,00 22 100,00 

 

 

Tabela 25. Distribuição de frequências da variável SNR categorizada por f2 (Hz) para 

a orelha direita - EOAPD. 

f2 1500 2000 3000 4000 6000 8000 

Resposta n % n % n % n % n % n % 

Ausente 2 9,09 2 9,09 - - - - 2 9,09 2 9,09 

Presente 20 90,91 20 90,91 22 100 22 100 20 90,91 20 90,91 

Total 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 

 

 

Tabela 26. Distribuição de frequências da variável SNR categorizada por f2 (Hz) para 

a orelha esquerda - EOAPD. 

f2 1500 2000 3000 4000 6000 8000 

Resposta n % n % n % n % n % n % 

Ausente 1 4,55 2 9,09 2 9,09 1 4,55 2 9,09 2 9,09 

Presente 21 94,45 20 90,91 20 90,91 21 94,45 20 90,91 20 90,91 

Total 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 22 100 
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Com relação à análise geral das emissões otoacústicas, 2 músicos (9,09%) 

tiveram ausência de EOAET na OD em pelo menos uma das bandas de frequência e 

na OE esse fato ocorreu em 4 músicos (18,18%). Destes, 3 tiveram EOAET ausentes 

na banda de frequência de 4 kHz. Na pesquisa das EOADP constatou-se ausência de 

emissões em 6 músicos (27,27%) em pelo menos uma frequência na OD, fato que 

também ocorreu na OE. 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo foi realizado com 22 jovens músicos da Filarmônica Lira 

Popular no Município de Lagarto-SE. Dentre eles, a grande maioria era sexo 

masculino (72,73%). A predominância deste sexo foi um achado comum em 

pesquisas com músicos e também foi encontrada nos estudos de Amorim et al (2008) 

e Luders et al (2014). No entanto, com relação à idade, a média foi de 17,41 anos 

(±3,20), pouco abaixo da encontrada pelos autores citados. 

A média do tempo de experiência com a música revela valores próximos a 5 

anos. No entanto, mesmo tratando de músicos jovens, alguns chegam a valores 

próximos a 12 anos de exposição sistemática à música. Segundo Andrade et al (2002) 

o tempo de exposição é um dos fatores relacionados à ocorrência das perdas 

auditivas, que podem estar em processo de desenvolvimento em bandas com músicos 

jovens ou em grupos de estudantes de música. Os autores enfatizam que este é o 

melhor momento para o desenvolvimento de campanhas preventivas com o objetivo 

de evitar possíveis efeitos da exposição à saúde dos músicos. 

A maioria dos músicos pesquisados participa de bandas musicais em outros 

municípios. Esse fato também foi encontrado em pesquisa realizada por Mendes et al 

(2007), na qual muitos dos indivíduos pesquisados atuavam em outros cenários 

musicais ou em outras atividades ruidosas de cunho profissional e/ou de lazer. Para 

Gonçalves et al (2009), tais situações, assim como os ensaios extras em casa, 

aumentam as horas e a dose diária de exposição à música em níveis elevados e 

colaboram para a ocorrência de queixas de saúde e de perdas auditivas. 

Com relação à sala onde ocorrem os ensaios, foi o observado um local amplo, 

mas sem tratamento acústico adequado (Tabela 3). Apenas 13,64% dos entrevistados 

acreditam que o local de ensaio tem uma acústica excelente ou muito boa. A acústica 

dos espaços de ensaios e a performance são fatores de extrema relevância no 

universo musical, pois estão relacionados ao conforto dos músicos e à sua saúde, 

podendo ser um dos fatores que contribuem para o desenvolvimento de lesões 

auditivas (Costa, 2005; Wade, 2010). 

A grande maioria dos músicos considerou o ambiente de ensaios “Às vezes”, 

“Repetidamente” ou “Sempre” ruidoso (Tabela 2). Além disso, 72,73% deles considera 

esse ruído moderado (Tabela 4), o que indica que há percepção dos músicos com 
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relação à frequência e a intensidade do ruído ao qual estão expostos constantemente. 

Dados referentes a esta percepção foram pesquisados por Gonçalves et al. (2009) 

que revelou que 42% dos músicos acreditavam que os sons durante os ensaios eram 

de forte intensidade e 8% de média. Segundo os autores, somente o conhecimento 

não é suficiente para desencadear um comportamento preventivo e os mesmos 

apontaram a necessidade do trabalho fonoaudiológico na orientação sobre mudanças 

de hábitos por parte dos músicos. 

Além disso, quando questionados sobre a contribuição para o ruído existente 

na sala de ensaio, 63,64% acreditam contribuir para o mesmo. Dados semelhantes 

foram encontrados por Ferreira (2013), que usou o mesmo instrumento em 

profissionais de outra categoria, os quais acreditavam contribuir de alguma forma para 

o aumento do barulho no ambiente de trabalho. 

A grande maioria dos músicos relatou se sentir incomodado com algum 

instrumento da banda. Mendes et al (2007), em seu estudo, relatou que o incômodo a 

sons foi a queixa mais frequente em músicos componentes de banda instrumental e 

vocal. 

Os instrumentos mais citados como causadores do incômodo foram os de 

percussão, trompete e bateria (Tabela 5). Pesquisas citam esses instrumentos dentre 

os que alcançam maiores níveis de pressão sonora (Mendes et al, 2007; Schmidt et 

al; 2011; Rodrigues et al, 2014). Esse incômodo pode ser justificado pelo fato de que 

os sons em níveis mais elevados são considerados os mais desconfortáveis e tal fato 

pode estar associado a reações como ansiedade, tensão e necessidade de afastar-

se do som (Gonçalves et al, 2007). 

Com relação às principais fontes de ruído durante ensaios e apresentações, 

foram citadas com maior frequência os sons dos instrumentos durante os ensaios, os 

profissionais conversando, telefones celulares e som alto (Tabelas 6 e 7). Quanto à 

percepção subjetiva do ruído no ambiente, alguns indivíduos referiram relação entre 

o ruído e o estresse, à falta de atenção e a dificuldade de comunicação (Tabelas 8 e 

9). Diversos estudos mencionam o estresse como um dos sintomas desencadeados 

pela exposição ao ruído (Petian, 2008; Gonçalves e Dias, 2014; Barcelos e Dizzi, 

2014). Cabe ressaltar que tal sintoma em músicos pode estar relacionado a diversos 

fatores físicos e auditivos, gerados tanto por condições ambientais ruins, quanto à 

natureza competitiva no ambiente de trabalho e pressão psicológica por um bom 

desempenho musical (Costa, 2005; Luders et al, 2014). 
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Os efeitos fisiológicos causados pelo ruído não foram muito citados pelos 

músicos. Apesar de efeitos como cansaço, zumbido e dor de cabeça serem relatados, 

a maioria dos indivíduos referiu que o ruído não causa ou causa “muito pouco” esses 

sintomas (Tabela 10). Porém na literatura da área, estudos citam diversos efeitos 

fisiológicos relacionados à exposição a elevados níveis de pressão sonora como 

insônia, zumbido, tontura, dor de cabeça, entre outros (Andrade et al, 2002; Sousa et 

al, 2009; Santoni e Fiorini, 2010). Cabe ressaltar que talvez tais efeitos não tenham 

sido muito citados devido, principalmente, a pouca idade dos músicos e, 

consequentemente, o pouco tempo de exposição à música eletronicamente 

amplificada. 

Além de alguns instrumentos como os de percussão e sopro em metal serem 

citados, a fonte sonora mais relatada como causadora de incômodo entre os músicos 

foi o ruído de pessoas conversando (Tabela 11). A conversa entre as pessoas e os 

sons dos instrumentos também foram considerados as principais fontes de ruído 

durante ensaios e apresentações (Tabelas 7 e 12). Pesquisas que utilizaram o mesmo 

instrumento também identificaram a conversa entre indivíduos no ambiente de 

trabalho como uma das fontes sonoras de incômodo mais relatadas (Ferreira, 2013; 

Gelardi, 2014). 

Com relação à interferência do ruído na performance, as queixas mais citadas 

foram que o ruído atrapalha o raciocínio, dificulta o entendimento de fala e causa falta 

de atenção (Tabela 13). Segundo Quental et al (2014), embora a experiência musical 

traga benefícios relacionados à percepção auditiva, nem sempre esse treinamento 

influencia na habilidade de compreensão de fala no ruído. No ambiente de ensaios e 

apresentações os níveis sonoros chegam a níveis elevados e a dificuldade de 

compreender a fala pode ser referida como uma das principais queixas enfrentadas 

pelos músicos, como mostram os resultados do estudo de Amorim et al (2008).  

A maioria dos indivíduos relatou a possibilidade de o ruído no ambiente de 

ensaios ser prejudicial à saúde e alguns deles acreditam que essas consequências 

podem estar relacionadas a sintomas auditivos, como a perda auditiva e o zumbido 

(Tabela 14). Em pesquisas como a de Amorim et al (2008), todos os indivíduos 

entrevistados tinham conhecimento que o seu trabalho poderia trazer riscos para a 

audição. No entanto, segundo Mendes et al (2007), apesar conhecimento do risco 

auditivo da exposição à música em forte intensidade, alguns músicos ainda não 

conhecem métodos efetivos de proteção. 
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Diversas pesquisas com músicos de diferentes estilos musicais, mesmo em 

faixas etárias distintas, identificaram o zumbido (de 39% a 50%) e a intolerância a 

sons fortes (de 19% a 58,8%) como principais queixas decorrentes da exposição à 

música (Namuur et al, 1999; Marchiori e Melo, 2001; Mendes et al, 2002; Mendes et 

al, 2007; Emmerich et al, 2008; Maia e Russo, 2008 e Santoni e Fiorini, 2010). Tais 

dados corroboram os resultados da presente pesquisa que também identificou o 

zumbido (36,36%) e a intolerância a sons fotes (59,09%), dentre as queixas de maior 

ocorrência. 

Cabe ressaltar que nem todos os sujeitos que apresentaram a queixa de 

zumbido souberam informar que este sintoma pode ser um resultado da exposição ao 

ruído, o que indica a falta de compreensão das consequências advindas da exposição 

a elevados níveis de pressão sonora, como os que estão presentes nos ensaios e 

apresentações musicais. Em pesquisa realizada acerca do zumbido em adolescentes 

não houve evidencia de alterações audiométricas e no teste de emissões 

otoacústicas. Porém, em jovens com zumbido constante foi observada a diminuição 

no limiar de desconforto a sons, que pode indicar um sinal de vulnerabilidade a sons 

e ser um indício de futuras alterações auditivas (Sanchez et al, 2015). Os 

esclarecimentos acerca do zumbido são relevantes, já que este é um sintoma auditivo 

frequente não só em músicos e sua prevalência tende a aumentar não apenas como 

consequência da exposição ao ruído, mas, também, como aumento da longevidade e 

de comorbidades crônicas. (Oiticica e Bittar, 2015). 

Metade dos indivíduos acredita não ter perda auditiva, enquanto a outra 

metade sente que tem ou afirma não saber. Além disso, uma parte desses músicos 

relata que uma das orelhas, ou ambas, ouvem menos do que antes (36,36%). A auto 

percepção da perda, ou a queixa de não ouvir bem, é um importante indício na 

avaliação auditiva, principalmente em indivíduos expostos ao ruído. Embora a 

presente amostra seja composta por jovens que apresentam limiares audiométricos 

normais, algum músico não tem certeza ou acredita ter uma perda auditiva. Em 

pesquisa realizada por Gonçalves et al (2009), a queixa de dificuldade de ouvir 

apareceu em indivíduos com 1 a 10 anos de atuação, no entanto ela tende a crescer 

ao longo do tempo de exposição sonora, o que demonstra que essa queixa pode 

aumentar consideravelmente levando em consideração a idade dos sujeitos 

pesquisados.  
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Realizadas as análises estatísticas inferenciais do questionário, foi 

encontrada evidência de associação entre a variável “Incômodo a sons fortes? ” E as 

varáveis “O ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros? ” E “O som dos 

instrumentos de sopro em metal te incomoda? ” Vale ressaltar que a maioria da banda 

é formada por instrumentos de sopro em metal e esses são, em geral, os que 

alcançam níveis de pressão sonora mais elevados. Logo, é provável que os sons 

produzidos por saxofones, tubas, trompetes, trombone e tromba, tenham grande 

contribuição no ruído no ambiente de ensaios e, consequentemente, podem aumentar 

a queixa de incômodo a sons fortes.  

Houve associação entre as variáveis “Incômodo a sons fortes? ” E “O ruído 

do ambiente dificulta a comunicação com os outros? ”. Além disso, os resultados 

encontrados indicam que quando o ruído do ambiente interfere na comunicação, 

aumentam as chances de o indivíduo sentir incômodo aos sons de forte intensidade. 

Essa relação também foi descrita por Petian (2008) com trabalhadores de 

estabelecimentos comerciais, cujos relatos demostravam a interferência de elevados 

níveis de pressão sonora em suas atividades, principalmente na comunicação oral e 

na concentração. 

A Organização Panamericana de Saúde (OPAS, 1983), ao recomendar limites 

(em decibel) de exposição ao ruído em diversos ambientes, levam em consideração 

os riscos auditivos, o bem-estar geral e a interferência na comunicação oral. 

Reafirmando, assim, o fato de que elevados níveis sonoros estão diretamente 

relacionados com a interferência na comunicação.  

Em todos os indivíduos da pesquisa foram encontrados limiares auditivos 

dentro dos padrões de normalidade, diferente do que ocorre em muitos estudos 

realizados com músicos (Namuur et al, 1999; Amorim et al, 2008; Santoni e Fiorini, 

2010; Golçalves et al, 2013) esse fato pode ser justificado pela faixa etária dos 

indivíduos e, em alguns casos, pelo pouco tempo (em anos) de exposição sonora. 

Alguns estudos feitos com músicos jovens indicaram que todos, ou a grande maioria 

deles apresentava limiares auditivos normais (Emmerich et al, 2008; Maia e Russo, 

2008; Luders et al, 2014).  

Segundo Patil et al (2013), outros fatores podem estar relacionados aos 

resultados audiológicos dos músicos, a saber: o fato de uma possível facilidade dessa 

amostra em detectar os tons da audiometria tonal, a genética e a susceptibilidade 
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individual. Além disso, os autores apontam a necessidade de estudos com amostras 

maiores de músicos e maior tempo de exposição. 

Apesar dos resultados audiológicos indicarem limiares audiométricos dentro 

dos padrões de normalidade, foi observado presença de entalhes audiométricos. A 

presença desses entalhes pode ser indício que a exposição a elevados níveis de 

pressão sonora possa gerar rebaixamento dos limiares e, por consequência, perdas 

auditivas. Alguns estudos com músicos identificaram presença de entalhe em 

indivíduos com limiares audiométricos normais (Gonçalves et al, 2007; Jansen et al, 

2009). 

Poucas alterações foram observadas no registo das EOA, diferente do que foi 

encontrado em outros estudos com músicos (Namuur et al, 1999; Amorim et al, 2008; 

Maia e Russo, 2008). No entanto esse achado corrobora com o estudo de Azevedo e 

Oliveira (2012) que atribuem respostas como esta ao tempo de exposição sonora 

dentro de limites aceitáveis. Além de não apresentarem uma rotina de ensaios 

exaustivos e dedicação exclusiva à música, a média de idade revela músicos jovens 

o que justifica o não aparecimento de muitas alterações de EOA, já que o aumento da 

idade é um fator que influencia as respostas das emissões otoacústicas evocadas 

(Alcarás et al, 2012).  

Com relação às análises gerais das EOAT, vale ressaltar que das bandas 

mais altas, a de 4 kHz foi a que apresentou piores respostas no percentil 50 (mediana) 

em ambas as orelhas (P50= 1,00), como pode ser observado nas Tabelas 19 e 20. 

Também a banda de 4 kHz, na orelha esquerda, apresentou 13,64% de respostas 

ausentes (Tabela 24). Já nas EOAPD, as piores medianas foram nos f2(s) de 3 kHz e 

8 kHz, também em ambas as orelhas (Tabelas 21 e 22). Na orelha direita, foram 

observadas 9,09% de ausências de respostas nas f2(s) de 1,5 k, 2 k, 6 k e 8 kHz 

(Tabela 25). Na orelha esquerda, respostas ausentes foram observadas em todas as 

f2(s), sendo 4,55% em 1,5 k e 4 kHz e 9,09% em 2 k, 3 k, 6 k e 8 kHz (Tabela 26).  

Nas análises por orelha dos resultados das EOAET, a ausência em pelo 

menos uma das bandas de frequências foi de 9,09% na OD e 18,18% na OE. Já para 

as EOAPD, a ausência, em pelo menos uma f2, foi de 27,27% em ambas as orelhas. 

Em geral, considerando tanto a pouca idade dos músicos da presente pesquisa, 

quanto o fato de todos apresentarem resultados audiométricos normais; há de se 

considerar que não seria esperado alterações nas EOA. Entretanto, outros estudos 

também identificaram alterações nas EOA, principalmente nas frequências mais altas, 
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mesmo em músicos sem perdas auditivas (Maia e Russo, 2008; Hamdan et al, 2008; 

Jansen et al, 2009; Santoni e Fiorini, 2010). 

Os resultados da presente pesquisa indicam a importância do teste de 

emissões otoacústicas como instrumento de vigilância epidemiológica, principalmente 

para identificar indícios de alterações decorrentes da exposição continuada à música 

amplificada. Entretanto, ressalta-se que as análises das respostas específicas ou por 

bandas de frequências, no caso da EOAET, ou por cada f2, no caso das EOAPD; são 

fundamentais para identificar alterações iniciais. Desta forma, o mais adequado é 

analisar as respostas de acordo com as distribuições em percentis, ao invés de usar 

apenas critérios que estabeleçam a dicotomia teste “presente” ou “ausente”. 

O presente estudo conseguiu identificar importantes queixas e sintomas 

auditivos e não auditivos mesmo considerando a pouca idade e, consequentemente, 

o pouco tempo de exposição dos jovens músicos. Desta forma, fica evidente a 

importância da realização de pesquisas que possam não somente reconhecer os 

problemas de saúde nos músicos, mas, prioritariamente, gerar subsídios para o 

planejamento de intervenções no sentido de proteger a saúde e prevenir os efeitos 

deletérios decorrentes das exposições a riscos. 
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CONCLUSÕES 

 

 

Apesar da pouca idade dos músicos da amostra, as queixas auditivas como 

zumbido e intolerância a sons intensos foram presentes; 

Quando o ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros, há uma 

maior chance de os músicos relatarem a queixa de incômodo a sons fortes; 

Os resultados da avaliação audiológica indicaram limiares auditivos dentro 

dos padrões de normalidade, porém, foram encontradas algumas alterações nos 

resultados das emissões otoacústicas evocadas. 

A queixa de não ouvir bem foi referida e merece destaque por se tratar de uma 

amostra jovem e, na maioria, com pouco tempo de exposição à música. 
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ANEXO I 

 

APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO II 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Título: Efeitos auditivos e não auditivos em músicos jovens 

 

Prezado (a) Sr (a): 

Esta pesquisa tem como objetivo estudar os efeitos auditivos e não auditivos 

em músicos jovens de uma banda filarmônica. O estudo será desenvolvido por Priscila 

Silva Passos (Tel: 79 99420113), sob a orientação da Prof. Dra. Ana Claudia Fiorini. 

Para tanto, serão realizados inicialmente alguns procedimentos como a 

otoscopia, e avaliação da audição, por meio dos seguintes procedimentos: 

audiometria tonal liminar, audiometria vocal e imitanciometria. 

Posteriormente será aplicado o questionário de incômodo ao ruído, com a 

finalidade de investigar questões relacionadas ao ruído e seus efeitos na saúde e os 

exames de Emissões Otoacústicas Evocadas. 

Em hipótese alguma, o participante desta pesquisa será identificado. A 

identificação será apenas do conhecimento do avaliador. 

O(a) senhor(a) mesmo tendo assinado este documento fica livre para, a 

qualquer momento, retirar o seu consentimento e deixar de participar do estudo em 

andamento. Uma vez concluído, é permitido ao autor do estudo realizar publicações 

em revistas, jornais, livros e eventos sócio-científicos, ser haver a quebra do 

anonimato do participante. 
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Eu________________________________________________________________,

RG n°__________________declaro ter sido informado, verbalmente e por escrito, a 

respeito da pesquisa supracitada, e concordo em participar, espontaneamente, dando 

entrevista e submetendo-me aos procedimentos de avaliação necessários, uma vez 

que foi garantido meu anonimato. 

 

Lagarto, ______/_______/_______ 

 

______________________________             ___________________________ 

                      Participante                                                    Pesquisador 
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ANEXO III 

 

ANAMNESE AUDIOLÓGICA 

 

 

1. Identificação: 

Nome:______________________________________________ Data: ___________ 

Idade:________     Data de Nascimento: ____/____/____ Sexo: _________________ 

Profissão/Instrumento:_________________________________________________        

Telefone: _________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

_________________________________Cidade:___________ Estado:___________  

 

1.1 Grau de Escolaridade 

Ensino fundamental I (   ) Incompleto    (   ) Completo 

Ensino Fundamental II  (   ) Incompleto    (   ) Completo 

Ensino Médio                (   ) Incompleto    (   ) Completo 

Ensino Superior            (   ) Incompleto    (   ) Completo 

 

 

2. Informações sobre a audição 

Orelha que escuta melhor (    ) OD (    ) OE (   )Não sabe 

Dificuldade para entendimento de fala (    ) Sim (    ) Não  

Dificuldade ao telefone (    ) Sim (    ) Não  

Exames audiológicos anteriores (    ) Sim (    ) Não  

Resultados __________________________________________________________ 

Observações_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3.  Sinais e sintomas 

(    ) Otalgia (    ) OD (    ) OE  

(    ) Prurido  (    ) OD (    ) OE  

(    ) Otorréia  (    ) OD (    ) OE  

(    ) Otorragia  (    ) OD (    ) OE  

(    ) Sensação de plenitude auricular    (    ) OD (    ) OE  

(    ) Zumbido (    ) OD (    ) OE (    ) cabeça 

(    ) Vertigem                                         (    ) OD (    ) OE (    ) cabeça 

(    ) Incômodo a sons altos                    (    ) OD (    ) OE (    ) cabeça 

 (     ) ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Observações_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Etiologia 

Doenças 

(    ) Diabetes (    ) Hipertensão (    ) Colesterol alterado (    ) AVC 

(    ) Sarampo (    ) Meningite (    ) Caxumba  (    ) Otite 

(    ) Outras ___________________________________________________________ 

 

Medicamentos_______________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Cirurgias____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Antecedentes para surdez 

(    ) Sim. Quem?_____________________________________________(    )Não 

Observações_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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5. Atividade profissional e lazer 

Além da orquestra, frequenta ambiente ruidoso: 

Shows     (    ) Sim (    ) Não 

Participa de outra Banda (    ) Sim (    ) Não 

Exposição a tiro ao alvo (    ) Sim (    ) Não 

Uso de fones de ouvido (    ) Sim (    ) Não 

Há quanto tempo toca um instrumento musical? ______________________________ 

Há quanto tempo faz parte da banda? ______________________________________ 

Qual a frequência e duração dos ensaios? __________________________________ 

Observações_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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ANEXO IV 

 

QUESTIONÁRIO DE INCÔMODO 

 

 

Nome:______________________________________________________________ 

QUESTIONÁRIO N°: _______  

DATA ENTREVISTA:____/____/______  

 

1. Identificação: ______________________________________________________ 

2. Gênero: (   ) M (   ) F  

3. Data de Nascimento: ____________ 

4. Instrumento que toca: _______________________________________________ 

    5. Anos de experiência: _______ Anos e ________________________ Meses 

    6.Tempo na Banda:___________ Anos e ________________________ Meses 

07. O que mais o/a agrada em particular no local de ensaio? (pergunta aberta) 

0.  Alguma menção à quietude/tranquilidade.   (    ) 

1.Nenhuma menção à quietude/tranquilidade.  (    ) 

08. O que mais o desagrada no local de ensaio?  

0.  Alguma menção ao barulho.    (    ) 

1. Nenhuma menção ao barulho.  (    ) 

09. O local onde acontecem os ensaios é ruidoso?             

0. Nunca (    ) 

1. Raramente (    ) 

2. Às vezes (    ) 

3. Repetidamente (    ) 

4.Sempre (    ) 

 

10. A sala de ensaios, sob o ponto de vista da acústica, pode ser considerado: 

0. Excelente (    ) 

1. Bom (    ) 

2. Razoável (    ) 

3. Muito ruim (    ) 

4. Péssimo (    ) 
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Por que?  ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11. Como você classifica este ruído? 

0. Ruído ausente (    ) 

1.  Ruído leve (    ) 

2.  Ruído moderado (    ) 

3.  Ruído intenso (    ) 

4.  Não sabe (    ) 

 

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

0.  Não (    ) 

1.  Sim (    ) 

2. Não sabe (    ) 

 

13. Turnos trabalhados: 

0. Diurno (    ) 

1. Noturno (    ) 

2. Ambos (    ) 

 

13 .a. Na sua opinião, que período do dia o ruído é pior?     

1. Manhã (    ) 

2.Tarde (    ) 

 

14. O som de algum instrumento da banda te incomoda? 

0. Não (    ) 

1. Sim (    ) 

 

14.a. Se sim, qual? Por que?____________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Seção 1 – As fontes de ruído 

 

15. Quais as principais fontes de ruído durante os ensaios e apresentações: 

Sons dos instrumentos durante os ensaios 0. Não 1. Sim 

O barulho da plateia 0. Não 1. Sim 

Profissionais conversando 0. Não 1. Sim 

Telefones celulares 0. Não. 1. Sim 

 

16. Quais as principais fontes de ruído externas: 

Geradores e motores 0. Não 1. Sim 

Trânsito 0. Não 1. Sim 

Sirene de ambulância ou buzinas 0. Não 1. Sim 

Caminhão do lixo 0. Não. 1. Sim 

Som alto   

 

 

Seção 2 – Percepção subjetiva do ruído ambiente 

 

17. O Ruído do ambiente te deixa estressado? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

18. O ruído do ambiente te causa falta de atenção? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

19. O ruído do ambiente te incomoda? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

20. O ruído do ambiente te causa tontura? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 
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Seção 3 – Efeitos do ruído na emoção  

 

21. O ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

22. O ruído do ambiente provoca formigamento na cabeça? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

23. O ruído do ambiente te causa mau humor? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

24. O ruído do ambiente te irrita? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

25. O ruído do ambiente aumenta sua pressão? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

 

Seção 4 – Efeitos do ruído na fisiologia 

 

26. O ruído do ambiente acelera seu coração? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

27. O ruído do ambiente te causa zumbido? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

28. O ruído do ambiente te causa dor de cabeça? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

29. O ruído do ambiente te deixa mais cansado? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

30. O ruído do ambiente te causa falta de apetite? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 
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Seção 5 – Experiência de incômodo a diferentes fontes sonoras durante ensaios 

e apresentações 

 

 

31. O som dos instrumentos de sopro em madeira te incomoda? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

 32. O som dos instrumentos de sopro em metal te incomoda? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

33. O som dos instrumentos corda te incomoda? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

34. O som dos instrumentos de percussão te incomoda? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

35. O ruído de pessoas conversando dentro da sala de ensaio e/ou apresentação 

te incomoda? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

36. O ruído de telefones tocando durante ensaios/apresentações te incomoda? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

37. O ruído da plateia durante as apresentações te incomoda? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

Seção 6 – Experiência de incômodo a diferentes fontes sonoras no ambiente 

externo 

 

38. O ruído do trânsito próximo ao seu local de trabalho te incomoda? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 
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39. O ruído de pessoas conversando próximo à sala de ensaio e/ou 

apresentação e incomoda? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

40. Pessoas ensaiando em salas próximas te incomoda? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

 

Seção 7 – Impacto do ruído ambiente na performance  

 

42. O ruído atrapalha sua eficiência? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

43. O ruído atrapalha seu raciocínio? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

44. O ruído te atrapalha na execução de tarefas? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

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

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

46. O ruído te deixa desatento? 

0. Nada/ 1. Muito pouco/ 2. Mais ou menos/ 3. Bastante/ 4. Extremamente 

 

47. Você acha que o ruído presente pode prejudicar os músicos? 

0. Não 

1. Sim. Como?  
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47a.Se sim: 

47.a.1.  Estresse 0. Não 1. Sim 

47.a.2.  Irritabilidade 0. Não 1. Sim 

47.a.3.  Alteração auditiva 0. Não 1. Sim 

47.a.4. Cefaleia 0. Não. 1. Sim 

47.a.5. Cansaço 0. Não 1. Sim 

47.a.6. Alteração de atenção 0. Não 1. Sim 

47.a.7.  Zumbido 0. Não 1. Sim 

 

 

SINTOMAS 

 

48. Otorréia?0. Não       1. Sim 

 

48a.Se sim,  

 

0. Orelha direita 

1. Orelha esquerda 

2. Ambas 

 

48b. Características: 

0. Límpida 

1. Purulenta 

2. Sanguinolenta 

 

48c.Tem cheiro?  

0. Não 

1. Sim 

 

49.Otalgia? 

0. Não 

1.  Sim  
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49a. Se 1: 

0. Orelha direita 

1. Orelha esquerda 

2. Ambas 

 

50.Plenitude Aural? 

0. Não 

1.  Sim  

 

50a. Se 1: 

0. Orelha direita 

1. Orelha esquerda 

2. Ambas 

 

51.Zumbido? 

0. Não 

1. Sim  

 

51.a. Se 1, 

0. Orelha direita 

1. Orelha esquerda 

2. Ambas 

 

51.b. Pitch 

0. Pitch Grave 

1. PitchAgudo 

 

51.c. Frequência: 

0. Constante 

1.Variável 

 

51.d.Associado a tontura?  

0. Não 

1. Sim 
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51.e.Quando aparece/piora? 

0. Não sabe 

1. Alteração de pressão arterial 

2. Estresse 

3. Barulho 

4. Movimentos de cabeça 

5. Dor de cabeça 

6. Medicamentos 

7. À noite 

 

51.f.Há quanto tempo? 

0. Menos de 1 ano 

1. De 1 a 3 anos 

2. De 3 a 5 anos 

3. De 5 a 7 anos 

4. De 7 a 10 anos 

5. Mais de 10 anos 

6. Não sabe 

 

52.Incômodo a sons fortes? 

0. Não          1.Sim  

 

53.Tontura? 

0. Não          1.Sim  

 

54. Cefaléia? 

0. Não          1.Sim  

 

55. Dor em região cervical?  

0. Não          1.Sim  

 

56. Faz uso de cotonetes/objetos? 

0. Não          1.Sim  

 



 
 

93 

57. Você sente que tem uma perda auditiva? 

0. Não          1.Sim         2. Não sabe 

 

58. Em geral você diria que sua audição é... 

0. Ruim 

1. Regular 

2. Boa 

3. Muito boa 

4. Excelente 

 

59. Atualmente você acha que... 

0. Ouve da mesma forma que ouvia antes  

1. Apenas o ouvido direito ouve menos do que antes  

2. Apenas o ouvido esquerdo ouve menos do que antes  

3. Os dois ouvidos ouvem menos do que ouviam antes  

4. Não sabe 


