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RESUMO 

Grüdtner, MJS. O incômodo em relação ao ruído urbano em taxistas do 
município de São Paulo-SP. [Dissertação de Mestrado]. Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo (PUC-SP). São Paulo, 2015. 
 
Introdução: A exposição ao ruído pode causar alterações tanto auditivas como 
não auditivas. Dentre os efeitos mais preocupantes desta exposição na saúde 
está o incômodo. O incômodo causado pelo ruído pode levar a diversas 
respostas negativas como a ansiedade, agitação, decepção, depressão, 
distração, exaustão, insatisfação, raiva. Objetivo: Verificar o incômodo e outras 
queixas de saúde relacionados ao ruído urbano em taxistas do município de 
São Paulo. Método: A amostra foi constituída por 153 taxistas. A investigação 
do incômodo provocado pelo ruído e outros efeitos, foi realizado por meio do 
questionário adaptado, baseado em Ferreira (2013). A análise estatística foi 
realizada pra verificar as associações entre as variáveis do estudo e os quatro 
desfechos (incômodo, estresse, dificuldade de comunicação e autopercepção 
da perda auditiva). Para a análise de confiabilidade do questionário foi utilizado 
do teste de Alpha de Cronbach. Resultados: A maioria dos taxistas (73,86%) 
não faz nenhuma menção à quietude ou tranqüilidade quanto ao seu local de 
trabalho e 83% considera o barulho de moderado a intenso. 58,48%acha que 
contribui para o ruído existente. As principais fontes de ruído externas ao 
veículo citadas pelos taxistas foram o tráfego de veículos, construção civil e o 
comércio. Quanto aos efeitos adversos do ruído, os mais observados foram: 
estresse, incômodo, dificuldade para se comunicar e entender o que os outros 
falam, mau humor, irritação, cansaço e o zumbido. 60% dos taxistas acham 
que o ruído pode prejudicá-los de alguma forma, sendo o estresse (11,11%) e 
a perda auditiva (9,15%) os mais citados. Para diminuir o ruído 43,14% 
sugeriram a educação e a conscientização dos indivíduos. Em relação à 
audição, somente 32,68% acha que ouve da mesma forma que ouvia antes. 
Foram encontradas associações significativas com os quatro desfechos com as 
seguintes variáveis: a falta de atenção, tontura, mau humor, incômodo, 
aumento de pressão, zumbido, cansaço, falta de apetite, interferência na 
eficiência do trabalho e na execução de tarefas. Enquanto para os três 
primeiros desfechos (incômodo, estresse e a dificuldade de comunicação) a 
variável com significância foi à autopercepção de alteração da audição. As 
variáveis: irritação, eficiência no trabalho, incômodo com sons fortes, 
desatenção, entender o que os outros falam apareceram associadas somente 
aos desfechos de estresse e dificuldade de comunicação com os outros. 
Conclusão: Incômodo, o estresse, a dificuldade de se comunicar e a 
autopercepção da perda auditiva foram estatisticamente associados com o 
ruído urbano e com vários efeitos adversos na saúde, decorrentes desta 
exposição. A consistência interna (confiabilidade) do questionário utilizado na 
pesquisa foi excelente. 

 
Descritores: Ruído; Incômodo; Poluição sonora; Questionários.  

 
 



ABSTRACT 
 

Grüdtner, MJS. Annoyance related about noise among taxi drivers in the city of 
São Paulo-SP. [Master Dissertation]. Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP). São Paulo, 2015. 
 
Introduction: Continuous noise exposure can cause hearing effects and non-
hearing. The annoyance is the one of the most important effect of noise 
exposure. The annoyance of exposure of noise can cause several negative 
responses such as anxiety, restlessness, disappointment, depression, 
distraction, exhaustion, dissatisfaction, anger. Purpose: To evaluate the 
annoyance and the others complaints by noise among taxi drivers in the city of 
São Paulo-SP. Method: The sample size was 153 taxi drivers. Auditory and 
non auditory noise effects was conducted through a questionnaire adapted, 
based on Ferreira (2013). Statistical analysis was performed using the chi-
square test to assess the association between the study variables and four 
outcomes (annoyance, stress, communication disorders and hearing loss). 
Cronbach’s Alpha Test was used to analyze the questionnaire reliability. 
Results: Most taxi drivers (73.86%) makes no mention of quiet or tranquility as 
their place of work and 83% consider the noise of moderate to intense. 58.48% 
think that adds to the existing noise. The main sources of noise outside the 
vehicle taxi drivers were cited by the vehicle traffic, construction and trade. The 
adverse effects of noise, the most observed were: stress, discomfort, difficulty 
communicating and understanding what others say, moodiness, irritability, 
fatigue and tinnitus. 60% of taxi drivers think the noise can harm them in some 
way, and the stress (11.11%) and hearing loss (9.15%) were the most cited. To 
decrease the 43.14% noise suggested education and awareness of individuals. 
Regarding the hearing, only 32.68% think that hears the same way he heard 
before. Significant associations were found with the four outcomes with the 
following variables: the lack of attention, dizziness, moodiness, annoyance, 
pressure rise, tinnitus, fatigue, lack of appetite, interference with work efficiency 
and implementation tasks. As for the first three outcomes (annoyance, stress 
and communication difficulties) the variable with significance was the hearing of 
the change in self-perception. Variables: irritation, work efficiency, 
uncomfortable with loud sounds, inattention, understand what others say 
appeared related only to stress outcomes and difficulty communicating with 
others. Conclusion: annoyance, stress, difficulty communicating and self-
perception of hearing loss were statistically associated with urban noise and 
several adverse health effects resulting from this exposure. The internal 
consistency (reliability) of the questionnaire used in the survey was excellent. 
 
Descriptors: Noise; Annoyance; Noise pollution; Questionnaires. 
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1 – INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 

Os impactos do ruído na saúde são uma preocupação crescente entre 

a população em geral e representam uma questão de saúde pública. Este é um 

importante problema ambiental, principalmente nas zonas urbanas, afetando 

um grande número de pessoas. Doenças cardiovasculares, comprometimento 

cognitivo, distúrbios do sono, zumbido e incômodo são exemplos evidentes de 

desordens nas atividades humanas, causadas pelas relações ruídos 

ambientais versus efeitos na saúde (WHO, 2011).  

Segundo a World Health Organization (2011), a saúde é definida como 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não meramente a 

ausência de doença ou enfermidade. Logo, o incômodo causado pelo ruído 

ambiental pode ser considerado um fator causador de perturbações na saúde.  

Conforme Fiorini (2015), noise annoyance, traduzido para o Português 

como o incômodo ao ruído, se relaciona a sensação negativa e a experiência 

subjetiva que diferentes indivíduos podem apresentar. O incômodo causado 

pelo ruído pode levar a diversas respostas negativas como a ansiedade, 

agitação, decepção, depressão, distração, exaustão, insatisfação, raiva. 

Verifica-se ainda que o incômodo provocado pelo ruído está relacionado as 

atitudes que o indivíduo possui em relação à fonte sonora e características 

pessoais, tais como a sensibilidade (Shepherd et al., 2011; Lekaviciute e 

Argalasova-Sobotova, 2013; Fiorini, 2015). 

A legislação brasileira, por meio da Resolução nº0001/1990, estabelece 

que todas as fontes geradoras de ruído devem cumprir as Diretrizes da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), Normas Brasileiras (NBR) 

10.151 e 10.152.  

A NBR 10.151 (2000) – “Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas 

Visando o Conforto da Comunidade”, caracteriza as condições pretendidas e 

necessárias para a avaliação da aceitabilidade do ruído em áreas habitadas. 

Esta estabelece os níveis máximos de ruído permitido. 

A NBR 10.152 (1987) – “Níveis de Ruído para Conforto Acústico”, 

especifica o método para a medição sonora, conforme as características do ruí
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do. Avalia o ruído em áreas e edificações visando o conforto acústico do 

usuário. Estabelece entre outros níveis de ruído, por exemplo, que em áreas 

estritamente residenciais urbanas o ruído ambiental não pode ultrapassar a 

intensidade de 50 dB durante o dia, e 45 dB a noite.  

Entretanto conforme estimativas da European Environment Agency 

(2014), 125 milhões de pessoas podem realmente estar expostas ao ruído do 

tráfego rodoviário acima de 55 dB Lden, incluindo mais de 37 milhões expostas 

a níveis de ruído acima de 65 dB Lden. O incômodo tem sido o efeito adverso 

da poluição sonora mais citado nos principais estudos nacionais e 

internacionais (Fiorini, 2015). 

Em geral, as pesquisas sobre o incômodo causado pelo ruído nas 

populações utilizam como instrumento de coleta de dados alguns questionários 

de auto-percepção (Berraho, 2006; Almeida, 2010; Agarwal e Swami, 2011; 

Shepherd et al, 2011; Siqueira, 2012; Golmohammad et al., 2013; Portela et al., 

2013; Hamidi et al., 2014; Vianna, Cardoso e Rodrigues,2015). 

De acordo com os resultados de uma pesquisa européia, citados pela 

Europen Agency for Safety and Health at Work (2011) em uma publicação 

sobre o departamento de transportes, verificou que os trabalhadores deste 

setor estão um pouco mais expostos ao ruído do que a população trabalhadora 

européia média (6,4% contra 5,6% da população ativa). Poucos trabalhadores 

declararam que nunca estiveram expostos ao ruído, 47,1% contra 53,5%. Os 

principais barulhos citados como causadores de ruído intenso foram: o tráfego 

da estrada, a proximidade com aviões e navios, os veículos velhos e uso de 

rádio de telecomunicação. 

Conforme dados do relatório do Observatório Europeu de Riscos 

(2006), os locais de trabalho com ruídos mais elevados foram construção civil, 

indústria, agricultura e transporte. O relatório destacou também que os níveis 

elevados de ruídos produzidos por veículos e meios de transportes e o impacto 

sobre as capacidades cognitivas dos trabalhadores aumentam o risco de 

acidentes.  

A NR 17 (Norma regulamentadora 17, Ministério do Trabalho e 

Emprego, 1990) que corrobora a NBR 10.152 (Norma Brasileira, ABNT,1987), 

anteriormente citada, fornece parâmetros sobre o conforto acústico e 

recomenda que em ambientes de trabalho nos quais sejam realizados 
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atividades que exigem concentração e atenção constante, o nível de ruído não 

ultrapasse 65 dB(A).   

Dentre os profissionais que ficam diariamente expostos ao ruído 

ambiental em sua atividade laboral, estão os taxistas. Tais profissionais ficam 

expostos a ruído contínuos e intermitentes (ruído tráfego, motor dos veículos, 

construção civil, comércio, circulação de pessoas, buzinas, sirenes, rádio 

comunicador do taxi, rádio música, televisão entre outros). Pesquisas já foram 

realizadas com o objetivo de investigar o incômodo do ruído, efeitos extra-

auditivos e auditivos na população e em motoristas em geral, (Merchant, 2000; 

Berraho, 2006; Almeida, 2010; Siqueira, 2012; Portela et al., 2015). Entretanto, 

os estudos específicos com motoristas de taxi sobre o incômodo do ruído 

ambiental ainda são escassos. 

 

 

1.1 Efeitos do ruído na saúde 

 

 

Os efeitos na saúde, e principalmente o incômodo da população 

exposta à poluição sonora tem sido o tema cada vez mais recorrente nos 

estudos dos efeitos adversos do ruído. Pesquisas sobre este tema se iniciaram 

na década de 90 e são cada vez mais comuns no meio acadêmico nacional e 

internacional. O incômodo tem sido o alvo de diversos estudos com diferentes 

fontes de ruído ambiental.  

O ruído ambiental e seus efeitos na saúde foram estudados na 

população de Jaipur na Índia, em 2011. Um inquérito foi realizado com 550 

indivíduos, este abordou informações relevantes a população, fontes de ruído e 

saúde. A maior parte dos entrevistados estava na faixa etária entre 25 a 65 

anos (65%), citaram como a principal fonte de ruído o tráfego rodoviário. Os 

efeitos na saúde causados pelo ruído com maior destaque foram dores de 

cabeça (67,3), irritação (52%), perda do sono (48,6%), hipertensão (46%), 

estresse (34,7%) (Agarwal e Swami, 2011). 

 O tráfego rodoviário também foi citado em 24 estudos relacionados ao 

incômodo. Uma revisão sistemática da literatura foi realizada sobre o incômodo 

do ruído na população da Europa Oriental, Europa do Sudeste e Central. Após 
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uma busca nas bases de dados, 29 trabalhos foram identificados, 24 

relacionados ao incômodo provocado pelo ruído do tráfego rodoviário e cinco 

relacionados a outras fontes de ruído. O incômodo foi citado em nove trabalhos 

como sendo a reação mais comum ao ruído, independente da intensidade. Os 

indivíduos que se sentiram incomodados com o ruído experimentaram uma 

variedade de respostas negativas como raiva, decepção, insatisfação, 

depressão, ansiedade, distração, agitação ou exaustão. Observaram ainda que 

o incômodo provocado pelo ruído poderia ser modificado pelas atitudes que os 

indivíduos possuem em relação à fonte sonora, assim como, características 

pessoais, tais como a sensibilidade ao ruído (Argalasova-Sobotova e 

Lekaviciute, 2013). 

Em São Paulo, um estudo abordou a prevalência do incômodo causado 

pelos ruídos ambientais em 400 trabalhadores de estabelecimentos comerciais 

da zona central da capital, a opinião desses em relação à poluição sonora e os 

fatores sócio-demográficos associados ao incômodo. As informações foram 

coletadas por meio de um questionário e a medição do nível de pressão sonora 

foi realizada em um estabelecimento comercial de cada rua escolhida. Das 342 

pessoas que afirmaram que eram incomodados por algum fator, 63 citaram o 

ruído como o que mais incomoda na cidade de São Paulo. 227 afirmaram que 

seu local de trabalho é barulhento e desses 263 citaram que o ruído advinha do 

tráfego rodoviário, sendo que 195 se sentiam muito incomodados. 171 

referiram que o barulho interferia em alguma atividade laboral, sendo 13% citou 

a dificuldade de comunicação com o cliente. 330 afirmaram que o ruído poderia 

causar ou agravar algum problema de saúde, sendo que 72% citaram a perda 

auditiva, 29% estresse, 9% irritação, 7% dores de cabeça, 3% nervosismo e 

1% alterações no sono; quando fornecida um lista com os efeitos adversos do 

ruído o zumbido foi assinalado em 30%. Com relação a audição 269 achavam 

que era boa (Petian, 2008). 

Em Portugal um estudo com a população da cidade de Porto com 

relação ao ruído ambiental em diversos ambientes (lazer, trabalho e casa), foi 

realizado. 41,7% da população referiram incômodo em relação ao ruído, sendo 

16,7 eram altamente irritados. 88% consideraram o ruído ambiental um 

problema que poderia os prejudicar de alguma forma. Nas áreas de lazer, 65% 

dos habitantes mencionaram algum tipo de ruído, sendo que 31,7% referiram 
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se incomodar mais com o ruído do tráfego rodoviário. 53% dos portugueses 

consideraram o ambiente de trabalho ruidoso, e 11,7 eram altamente irritados 

por isto. Nas casas 60% percebiam o ruído, sendo que desses 48,3% 

mencionaram o barulho da estrada como o que mais incomodava e 38,3% 

estavam altamente irritados (Vianna, Cardoso e Rodrigues, 2015). 

O incômodo causado pelo ruído foi negativamente relacionado à saúde 

em um estudo realizado na Nova Zelândia com moradores vizinhos a um 

parque eólico. O questionário WHOQOL – BREF foi aplicado e a aferição do 

ruído foi realizada. O nível do ruído variou de 24 a 54 dB (A). A má qualidade 

do sono, ambientes menos saudáveis, a menor qualidade de vida e a 

insatisfação foram diretamente relacionadas ao incômodo causado pelo ruído 

ambiental. A maior parte da população local classificou o ruído das turbinas 

eólicas como irritante ou extremamente irritante (Shepherd et al. 2011).  

O incômodo do ruído das turbinas eólicas também foi verificado na 

população de Nova York. Cinquenta casas foram visitadas e 62 indivíduos 

entrevistados. 34% da população do estudo tinham uma visão negativa em 

relação às turbinas eólicas e algum grau de incômodo em relação à baixa 

frequência do som. Os distúrbios do sono foram relatados por 26% dos 

indivíduo (Magari et.al, 2014).  

Os efeitos do ruído dos canteiros de obras da construção civil foram 

verificados em 140 moradores de Hamadan City (oeste do Irã).  O incômodo foi 

verificado por meio de um questionário confeccionado pelos pesquisadores. 

87% dos indivíduos tinham nível elevado de incômodo. Os sujeitos da pesquisa 

afirmaram que o ruído das obras das construções os incomodou e afetou 

diferentes aspectos de suas vidas; isto inclui entre outras coisas, tornar o 

ambiente desagradável, perturbar diariamente o sono, tornar a leitura difícil, 

perturbar a concentração e o descanso, interferir no assistir a televisão, causar 

insatisfação e dificultar a comunicação com membros da família em casa 

(Golmohammadi et al., 2013). 

O nível de ruído e o incômodo foram verificados em 167 condutores de 

trens do metrô em Teerã (Irã). Informações relacionadas ao incômodo foram 

recolhidas por meio de um questionário e a dosimetria foi realizada no interior 

das cabines de controle dos trens. A dose de ruído que os condutores estavam 

expostos era de 73 dB (A) durante a jornada de trabalho. 48% dos 
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trabalhadores estavam extremamente incomodados, 45% apresentavam algum 

distúrbio do sono, 53,9% tinha afeto o desempenho no trabalho, 51,5% 

apresentava intolerância, 63,5 relataram perda de concentração e 49,7% 

apresentavam dificuldade para entender conversas telefônicas. O ruído que 

mais incomodou os trabalhadores foi o barulho das rodas do trem. O período 

do dia em que os condutores se sentiam mais incomodados foi o meio dia. Em 

relação à audição 42% tiveram algum problema de ouvido e 42,7% 

apresentaram zumbido (Hamidi et al., 2014). 

As queixas em relacionadas à audição e o incômodo em relação ao 

ruído ocupacional e urbano foram pesquisadas em uma corporação de 

bombeiros do município de Santo André (SP). 72 indivíduos, divididos em setor 

administrativo, COBOM e operacional; responderam ao questionário adaptado 

do projeto “Poluição sonora em São Paulo”. A maior parte relatou que o 

ambiente laboral é sempre ruidoso (81%, 82,4% e 72,7%). O setor 

administrativo citou como a principal fonte de ruído o barulho da avenida (17%) 

e relatou que este afeta a concentração (78,3%). Já o setor COBOM, 

responsável pelas ligações, referiu o barulho do telefone como o que mais 

incomoda e a dificuldade para ouvir/ comunicação (58,3%) como a alteração 

mais frequente. O grupo de operações apontou como a fonte de ruído mais 

evidente o das viaturas, sendo que as alterações causadas foram dificuldades 

para dormir (22,2%) e a dificuldade para ouvir / comunicação (16,7%). As 

queixas decorrentes do ruído no local de trabalho foram: incômodo (25,6%), 

intolerância e irritabilidade (20,8%), dor de cabeça (14,5%), diminuição da 

audição (14%), alteração do sono (13,5%), zumbido (10,1%) e a tontura (1,5%) 

(Sousa, Fiorini e Guzman, 2009). 

 Os efeitos auditivos e o incômodo relacionado à exposição ao ruído 

em 50 militares de um grupamento de radiopatrulha aérea foram estudados. 

Para a coleta dos dados foi utilizado o questionário de incômodo de Juang et al 

(2010). 50% dos entrevistados não relacionam a quietude ou tranqüilidade com 

o seu ambiente laboral, 41% citou como fonte de ruído interno da aeronave o 

rádio controle, e externo o motor (100%) e o trânsito (26%). 60% se sentem 

incomodados com o ruído do ambiente. 72% sentem dificuldade para se 

comunicar com os outros devido ao ruído ambiental e 60% afirma que o ruído 

atrapalha no entender o que os outros estão falando. Quanto às alterações que 
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o ruído pode provocar na saúde o zumbido apresentou 74,5% das escolhas, 

sendo que 60% dos indivíduos afirmam ouvir da mesma forma que antes. 

Quanto questionados o que poderia ser feito para atenuar o ruído em seu local 

de trabalho 90% citaram as ações educativas (Gelardi, 2014). 

O incômodo também foi estudado em 120 trabalhadores do setor 

canavieiro que estavam expostos tanto a ruído quanto a químicos. Os 

indivíduos foram divididos em grupo controle, expostos somente a químico, 

somente a ruído e a ruído e químico. Para verificar o incômodo foi utilizado o 

questionário de Juang et al. (2010). No grupo exposto somente a ruído 40% 

referiram que a audição é boa/regular, 40% apresentaram intolerância a sons 

intensos, a dificuldade de comunicação com os outros foi de 16,67%. Já no 

grupo exposto a ruído e a químico 23,33% relataram sentir perda auditiva, 

36,67% ouve menos dos dois ouvidos do que antes, e a dificuldade de 

comunicação aparece em 30%. Em ambos os grupos o ruído no local de 

trabalho foi referido como repetidamente/ sempre em 50%, intenso em 73,33%; 

quando questionados se eles contribuíam para o ruído existente 80% relatou 

que sim (Nelli, 2014). 

 

 

1.2 O efeito do ruído nos motoristas profissionais  

 

 

Dentre os profissionais que ficam diariamente expostos ao ruído 

ambiental em sua atividade laboral, estão os motoristas profissionais como os 

taxistas. Tais profissionais ficam expostos ruído tráfego, motor dos veículos, 

construção civil, comércio, circulação de pessoas, buzinas, sirenes, rádio 

comunicador do taxi, rádio música, televisão entre outros; sendo assim o 

incômodo, entre outros, é um dos efeitos adverso do ruído que podemos 

encontrar nesses trabalhadores. 

Um estudo realizado em Marrocos com 300 motoristas de taxi avaliou o 

estresse, fatores de risco e os efeitos na saúde em relação ao ruído ambiental 

e suas condições de trabalho. 18% tinham alguma doença crônica, 57% eram 

diabéticos, 84% apresentavam problemas ósseos articulares. 82% relataram 

como problemas relacionados ao trabalho a má educação dos passageiros, 
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71% a pressão em relação ao tempo, 59% falta de segurança e apenas 10% 

estavam satisfeitos com o trabalho. 73% apresentavam sintomas de ansiedade 

e irritabilidade, 80% dores de cabeça, 60% tensão, 30% tremores. A dificuldade 

em manter a qualidade no trabalho foi relatada em 76% e algum tipo de 

disfunção cognitiva em 42%. Metade dos entrevistados apresentava algum tipo 

de alteração do sono e palpitações. 43% dos motoristas apresentavam 

alteração no apetite e 41% variação de peso nos últimos seis meses (Berraho, 

2006). 

O estresse em motoristas profissionais foi estudado na região 

metropolitana de Recife. A pesquisa envolveu cerca de 20 motoristas de 

ônibus, 20 motoristas particulares, 20 motoristas de taxi. Para a coleta dos 

dados foi utilizado o Questionário Avaliativo de Sintomas Característicos de 

Estresse. 76,6% dos motoristas apresentaram sintomas de estresse, tais como 

irritação, lapso de memória e dores corporais (Almeida, 2010). 

A Síndrome de Burnout foi tema de uma pesquisa com taxistas da 

cidade de Aracajú. A amostra foi composta por 50 taxistas, todos do sexo 

masculino, com mais de 3 anos de atuação profissional. Para a coleta dos 

dados foi utilizado o Maslach Burnout Intentory. Obtiveram como resultado que 

60% dos entrevistados apresentaram alto escore no questionário, indicativo de 

sinais de esgotamento e nível elevado para exaustão nas atividades laborais. 

76% apresentaram escore alto na despersonalização. Sentimentos de 

competência e realização das atividades laborais também apresentaram 

escores altos, possíveis causa de sentimentos de insuficiência, baixa auto-

estima, fracasso profissional, desmotivação; 80% dos taxistas foram 

detectados com estes sentimentos, visto que são determinantes para a 

Síndrome de Burnout.  

O estresse em motoristas de taxi e os sintomas físicos, psicológicos e 

aspectos da rotina foram verificados em uma pesquisa com 3 motoristas de taxi 

cidade de Boa Vista. O Inventário de Sintomas de Estresse para Adultos foi 

utilizado, assim como um questionário semi estruturado. 2 dos 3 motoristas 

encontraram-se na fase de resistência do estresse, o que se caracteriza pelo 

aumento da energia na busca do reequilíbio, o que acarreta sensação de 

desgaste, dificuldade de memória, sensibilidade emotiva excessiva, 

irritabilidade, boca seca, problemas estomacais, insônia, taquicardia, mudança 
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de apetite, diminuição da libido dentre outros. Verificaram que os sintomas 

psicológicos estavam mais em evidência que os físicos, o que pode gerar 

ansiedade e depressão. Apesar de alguns inconvenientes como calor 

excessivo, ruas esburacadas e transito difícil, todos os participantes afirmaram 

gostar da profissão, relatam que gostam de dirigir, conhecer novas pessoas, 

lidar com o público, não ter monotonia. A maioria considera que os taxistas são 

altamente estressados. Concluíram que o estresse afeta diretamente a 

qualidade de vida dos taxistas (Soares, 2014). 

A análise do estresse no trabalho e os sintomas encontrados no 

trabalho em taxistas da cidade de Belo Horizonte – MG foi o objetivo de um 

estudo. 458 questionários foram realizados. 98,5% dos participantes são do 

sexo masculino, 69,5% têm idade entre 36 a 65 anos. As doenças mais 

evidenciadas foram: hipertensão, diabetes, gastrite/úlcera, infarto cardíaco e 

doenças cardíacas. 26,4%, correspondendo a 121 taxistas, apresentam quadro 

de estresse, variando de “leve a moderado” a “muito intenso”. Desse 

percentual, 4,6% encontram nos níveis de estresse “intenso” ou “muito 

intenso”. Nesse caso, as manifestações de estresse se mostram com a 

presença de sintomas importantes, em grau frequente e/ou muito frequente, 

como ansiedade, fadiga, dor nos músculos do pescoço e ombros, nervosismo 

acentuado, irritabilidade fácil, ímpetos de raiva e insônia. 50% da amostra 

global apresentam, como principais fontes de tensão no trabalho, a falta de 

local apropriado para realizar as necessidades fisiológicas; a falta de local 

apropriado para embarque e desembarque de passageiros; pontos de táxis 

ocupados por carros particulares; má conservação e falta de sinalização 

adequada das vias públicas; motociclistas imprudentes; a questão da violência 

no ambiente de trabalho (furtos, roubos, sequestros, discussões e brigas no 

trânsito); motoristas imprudentes; poluição ambiental e sonora ( Braga e Zille, 

2015). 

Motoristas do transporte público de Goiânia participaram de um estudo 

com a finalidade de verificar as possíveis associações entre os sintomas 

auditivos e extra-auditivos com o nível de exposição ao ruído que estão 

submetidos. Um questionário foi utilizado para a coleta dos dados. 95% dos 

motoristas relataram trabalhar com equipamentos barulhentos, 54% relatam 

mal estar após a jornada de trabalho. Sintomas auditivos relatados pelos 
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motoristas: 27% zumbido, 14% dificuldade de comunicação, 9% dificuldade 

para ouvir, 6% otalgia. Os sintomas extra-auditivos foram: ansiedade, 

nervosismo, tensão, irritabilidade, cefaléia, fadiga, alterações do sono, 

problemas de coluna, de estômago, cardiovasculares, dos rins, de apetite, de 

visão, alterações de memória, tontura, depressão, desatenção e diabetes. 

Dentre as alterações psicológicas e comportamentais, o sintoma de ansiedade 

foi a com maior destaque 63%, seguido do nervosismo (49%), tensão (46%), 

irritabilidade (42%), fadiga (32%), e depressão (15%).  Quanto às alterações 

cognitivas que apresentaram maior porcentagem ficaram a de memória (19%) 

e a desatenção (6%). (Siqueira, 2012). 

A sensação do incômodo e os efeitos nocivos a saúde de 200 

motoristas de ônibus da cidade de Curitiba, foi estudado. Para medir a 

sensação subjetiva dos motoristas em relação ao incômodo e efeitos sobre a 

saúde, foi aplicado um questionário desenvolvido pelos autores. Além disso, 

foram realizadas dosimetrias de ruído nos quatro modelos de ônibus utilizados. 

Os motoristas foram classificados em grupos: não irritados (104), pouco 

irritados (39) e altamente irritados (57). Verificaram que no grupo dos altamente 

irritados houve maior ocorrência do zumbido, o baixo nível de audição, dor de 

cabeça, irritação após o turno trabalhado, maior incômodo em relação ao ruído 

produzido pelo motor do ônibus e aborrecimento em relação ao ruído do 

tráfego e dos passageiros. Os resultados evidenciaram que a sensação de 

incômodo foi maior nos motoristas mais jovens do que nos mais velhos e com 

maior tempo de atuação. O grupo com maior desconforto parece ser também o 

que possui mais problemas de saúde decorrentes da exposição ao ruído 

(Portela et al, 2013). 

Uma pesquisa descritiva sobre as características do ambiente, saúde e 

condições de trabalho de motoristas de ônibus foi realizada com 10 motoristas 

do transporte coletivo das cidades Ipatinga, Coronel Fabriciano e Timóteo. Um 

questionário estruturado foi utilizado para a entrevista. Todos os entrevistados 

eram do sexo masculino, 70% com idade acima de 40 anos. Os fatores citados 

como geradores de desconforto foram: temperatura, o ruído e as condições 

ergonômicas. Em relação a doenças 10% afirmou realizar uso de 

medicamentos para hipertensão. O trânsito foi classificado pela maioria dos 

motoristas como caótico, seguido das condições das estradas. Os principais 
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fatores de irritação foram a falta de respeito de outros motoristas nas vias (em 

especial os motociclistas), pontos de lentidão e engarrafamento, e 20% 

relataram ficarem incomodados com o relacionamento dos passageiros. 

Quando questionados sobre os medos e ansiedades a maioria citou sofrer ou 

causar um acidente, seguido do medo da violência (assaltos e brigas) (Lima et 

al, 2014). 

Os efeitos da poluição sonora na audição de motoristas foi alvo de um 

estudo em Lahore. 25 motoristas de Rick Shaw, 25 taxistas, 25 carroceiros e 

25 motoristas de ônibus participaram da pesquisa.  Todos realizaram 

audiometria e responderam um questionário. A idade dos indivíduos variou 

entre 33 a 55 anos. A maioria dos motoristas estava na profissão entre 8 a 10 

anos. 42% trabalhavam de 10 a 12 horas por dia. 84% eram cientes dos efeitos 

nocivos do ruído excessivo na saúde. 25% apresentaram audição dentro dos 

padrões da normalidade, 65% apresentavam deficiência auditiva, causando 

algum tipo de prejuízo auditivo. Ao final concluíram que os motoristas da cidade 

de Lahore estavam expostos a ruído ambiental excessivo, sendo que 65% dos 

que possuíam perda auditiva, 10% já era incapacitante (Aslam et al., 2008). 

O risco comprometimento auditivo em motoristas profissionais da 

cidade de Kolkata, na Índia foi estimado por meio de uma pesquisa realizada 

com 90 indivíduos do sexo masculino. Estes foram divididos em grupos: 

motoristas com menos de 10 anos de exposição, com mais de 10 anos e um 

grupo controle. Os audiogramas foram analisados na faixa de frequência de 

125 Hz a 10.000 Hz. Como resultados verificaram um aumento dos limiares na 

faixa de freqüência entre 500 Hz a 4.000 Hz nos profissionais que estavam 

expostos ao ruído a mais de 10 anos do que no grupo controle. Ao final do 

estudo os pesquisadores enfatizaram a necessidade de verificar 

periodicamente a audição dos motoristas profissionais que trabalham em 

ambientes ruidosos, em especial os expostos a ruído do tráfego (Majumder et 

al., 2009). 

A investigação da associação entre o tempo de condução dos taxistas 

e alterações nos marcadores hematológicos que aumentam os riscos de 

doenças cardiovasculares foi tema de uma pesquisa com taxistas de Taipei, 

Taiwan. Um questionário padronizado foi utilizado para coletar informações 

sobre estilo de vida, a relação do trabalho com fatores físicos e psicossociais. 
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Informações sobre as co morbidades, exames laboratoriais e idades foram 

recuperadas de 1.157 registros médicos. A contagem das células de sangue foi 

usada como principal marcador hematológico para o aumento do risco de 

doenças cardiovasculares e a contagem de plaquetas e hematócritos como 

marcadores secundários. A média do tempo de condução foi de 264 horas por 

mês, o que corresponde a aproximadamente 10 horas por dia. 42% eram 

fumantes, 35% estavam acima do peso e 24% eram considerados obesos. Em 

relação às doenças prevalentes foram: hipertensão (15%), diabetes (12%) e 

colesterol aumentado (32%). Os taxistas foram divididos em dois grupos: os 

que trabalham mais de 208 horas por mês, e os que trabalham menos que 208 

horas por mês. Os riscos para o aumento dos riscos de doenças 

cardiovasculares estão diretamente relacionados ao fato do fumo, 

sedentarismo, idade, educação e principalmente ao tempo de condução do 

veículo. Concluem ao final que os marcadores hematológicos e o aumento das 

doenças estão associados ao número de horas que os taxistas dirigem 

independentemente desses terem ou não algum fator de risco associado ( 

Cheng et al., 2015). 
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2. OBJETIVOS 

 

 

Verificar o incômodo e outras queixas de saúde relacionados ao ruído 

urbano em taxistas do município de São Paulo. 
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3. MÉTODO 

 

 

3.1 Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo observacional transversal de inquérito, realizado 

com taxistas do Município de São Paulo. 

 

 

3.2 Considerações éticas 

O estudo foi inserido na Plataforma Brasil e submetido à aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifica Universidade Católica de São 

Paulo.(SITE VER!!!) 

Os princípios éticos para a realização de pesquisas com seres 

humanos foram obedecidos, sendo que antes da aplicação do questionário, os 

indivíduos receberam as informações relativas ao estudo e aqueles que 

concordaram em participar da pesquisa, assinaram Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido (ANEXO 1). 

 

 

3.3 Caracterização da amostra 

A amostra foi composta por taxistas, atuantes no Município de São 

Paulo. Para a seleção da amostra de taxistas, inicialmente foram identificados 

os pontos de taxi na zona central do município de São Paulo, por meio do site 

http://www.sinditaxisp.org.br/. Na área central existem ao todo 48 pontos de 

taxi, demarcados por meio de nome de ruas e avenidas.  

Em seguida, foram identificadas as vias públicas da área em estudo e 

todos os endereços foram tabelados. Com a lista de todos os endereços, foi 

sorteada uma amostra de pontos de taxi para visita, sendo que todos os 

taxistas que estivessem no ponto deveriam ser entrevistados. O objetivo era 

verificar os horários que os mesmos estariam disponíveis e convidá-los a 

responderem o Questionário de Incômodo (ANEXO 2), a fim de realizar um 

estudo piloto. 

Uma segunda visita aos pontos de taxi foi agendada com o objetivo de 

aplicar o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e o Questionário de 

http://www.sinditaxisp.org.br/
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Incômodo.  Todos os taxistas disponíveis no ponto foram convidados a 

participar da pesquisa.  

A participação dos indivíduos selecionados foi voluntária, podendo o 

entrevistado desistir em qualquer fase da pesquisa. Verificou-se, contudo, que 

com essa estratégia houve significativa perda amostral. Quando os 

passageiros chegavam ao ponto de taxi, os taxistas desistiam de responder a 

pesquisa. 

Com a finalidade de melhorar o aproveitamento da pesquisa e diminuir 

a perda amostral, a estratégia foi modificada. Foi realizado outro estudo piloto 

em frente ao Sindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo, localizado na 

Rua Estado de Israel, 833, Vila Clementino, São Paulo-SP.  

Os mesmos foram abordados ao saírem do sindicato e convidados a 

participarem do estudo. De início, foi explicado o objetivo do estudo após 

assinado o Termo de Consentimento Livre Esclarecido e em seguida aplicado o 

Questionário de Incômodo. 

A coleta de dados foi realizada no período de agosto a dezembro de 

2014. Entretanto, observaram-se ainda algumas perdas na amostra (n= 49), 

devido à recusa em participar ou alegarem estar ocupados. Desta forma, 

fizeram parte da amostra 153 taxistas que trabalham nas Zonas Sul, Leste, 

Oeste, Norte e Centro do Município de São Paulo. 

 

 

3.4 Procedimentos 

O instrumento utilizado para as entrevistas foi um questionário 

estruturado, com algumas questões abertas (semi-estruturadas), elaborado 

inicialmente Juang, Lee e Chang (2010), e traduzido e adaptado para o 

português por Ferreira (2013). O instrumento original e o adaptado foram 

destinados ao estudo sobre a percepção do ruído em funcionários de hospitais. 

Desta forma, a pesquisadora adaptou as perguntas às características 

peculiares da categoria profissional de taxistas e realizou o piloto do 

instrumento. 

O estudo piloto inicial foi com cinco taxistas, e o segundo piloto com 15 

taxistas. Após a análise dos resultados dos estudos piloto, o instrumento 

recebeu os ajustes necessários e específicos à amostra. Outras questões 
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foram adicionadas ao questionário inicialmente traduzido, algumas delas 

sugeridas pelos próprios entrevistados, com a finalidade de investigar questões 

relacionadas à percepção do ruído ambiental, efeitos na saúde e na vida 

laboral dos taxistas. Desta forma, o questionário final foi composto por sete 

seções e a escala de graduação das respostas foi a Likert, a mesma a utilizada 

no estudo original (Juang et al., 2010). 

O questionário foi aplicado pela pesquisadora sem que os taxistas 

tivessem apoio visual, em média o tempo de aplicação variou de 15 a 25 

minutos. 

  

 

3. 5 Análise dos dados 

Todos os dados coletados foram digitados em planilha Excel e 

posteriormente transformados em um banco de dados. Inicialmente, foi 

realizada a análise descritiva e, posteriormente, a estatística. 

Para as análises estatísticas foram definidos quatro desfechos, a 

saber: 

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

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

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

outros? 

d) Desfecho 4: Em geral você diria que sua audição é... 

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 como consta na Tabela 1. Para a aplicação do 

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

constava. 
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Tabela 1. Categorias das variáveis dicotomizadas. 

Categoria existente Nova categoria 

Nunca/Raramente Não 

Às vezes/Repetidamente/Sempre Sim 

Ausente/Leve Pouco 

Moderado/intenso  Muito 

Nada/Muito pouco Pouco 

Mais ou menos/Bastante/Extremamente Muito 

Ruim/Regular Alterada 

Boa/Muito boa/Excelente Normal 

Ouve como antes Normal 

Ouve menos Alterada 

 

 

Ao final, também foi realizada a análise da consistência interna 

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

Essa estatística foi calculada por seção e para o questionário em sua 

totalidade. Quanto mais próximo do um estiver o Alpha, maior será a 

confiabilidade do questionário. 
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4. RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo serão apresentadas as análises descritivas de todos os 

dados do questionário e as análises estatísticas com os quatro diferentes 

desfechos, além da consistência interna do instrumento por meio do Alfa de 

Cronbach. 

 

 

4.1 Parte I: análise descritiva 

A Tabela 2 e as Figuras 1 e 2 mostram que a distribuição das variáveis 

Idade e Anos de experiência são assimétricas, apresentando medianas iguais a 

46 anos e 11 anos, respectivamente.  

 

 

Tabela 2. Estatísticas descritivas para as variáveis Idade (anos) e Anos de 
experiência (n=153). 

Variável n Média DP Mínimo Mediana Máximo 

Idade 153 44,0 11,77 20 46 69 

Anos de Experiência 153 13,4 9,52 1 11 39 
DP: desvio padrão 
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Figura1. Boxplot da variável Idade (anos). 
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Figura 2. Boxplot da variável Anos de experiência. 

 

 

Observa-se, pela Tabela 3, que a maior porcentagem dos entrevistados 

(11,11%) está associada à categoria Não tem ponto fixo.  

 

 

Tabela 3. Distribuição de frequências da variável Local de atuação. 

Local n % Local N % 

Aclimação 3 1,96 Cambuci 5 3,27 
Água Rasa 5 3,27 Campos Elíseos 5 3,27 
Alto da Lapa 3 1,96 Campo Belo 3 1,96 
Alto de Pinheiros 3 1,96 Casa Verde 2 1,31 
Artur Alvim 2 1,31 Centro 9 5,88 
Barra Funda 5 3,27 Consolação 6 3,92 
Bela Vista 3 1,96 Freguesia do Ó 3 1,96 
Belenzinho 3 1,96 Higienópolis 5 3,27 
Bom Retiro 2 1,31 Ibirapuera 4 2,61 
Brooklin 2 1,31 Ipiranga 2 1,31 
Itaim Bibi 1 0,65 Perdizes 2 1,31 
Jabaquara 3 1,96 Penha  1 0,65 
Jardim São Luís 3 1,96 República 4 2,61 
Lapa 2 1,31 Sé 4 2,61 
Liberdade 4 2,61 Saúde 5 3,27 
Moema 4 2,61 Santa Cecília 7 4,58 
Moóca 3 1,96 Santana 2 1,32 
Morumbi 2 1,31 Vila Mariana 8 5,23 
Paraíso 3 1,96 Sem ponto fixo 17 11,11 
Pari 3 1,96    
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A Tabela 4 mostra que, a maioria dos entrevistados trabalha nos 

períodos diurno ou noturno (71,25%). 

 

 

Tabela 4. Distribuição de frequências da variável Turno no trabalho. 

Turno n % 

Diurno 63 41,18 
Noturno 46 30,07 
Ambos 44 28,76 

Total 153 100,00 

 

 

Pela Tabela 5, observa-se, nos três turnos de trabalho, que o período 

da tarde é quando o barulho é considerado pior (60,32%, 73,91% e 59,09%, 

respectivamente).  

 

 

Tabela 5. Distribuição de frequências da variável Na sua opinião, em qual 
período do dia o ruído é pior? por turno de trabalhado. 

Turno Período n % 

Diurno Manhã 19 30,16 
 Tarde 38 60,32 
 Noite 6 9,52 

 Total 63 100,00 

Noturno Manhã 4 8,70 
 Tarde 34 73,91 
 Noite 8 17,39 

 Total 46 100,00 

Ambos Manhã 8 18,18 
 Tarde 26 59,09 
 Noite 10 22,73 

 Total 44 100,00 

 

 

As Tabelas 6 a 9 mostram que a maioria dos entrevistados (73,86%) 

não menciona quietude/tranquilidade quando relatam o que os agrada em seu 

trabalho. Excluindo os entrevistados que não responderam, a maioria relatou 

que o que mais os agrada em seu trabalho é a flexibilidade de horário.  Com 

respeito ao que desagrada os entrevistados em seu trabalho, a maioria 
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(66,01%) fez alguma menção ao barulho. Quando tiveram de relatar um motivo 

de desagrado, a maioria (57,51%) apontou o barulho e o trânsito. 

 

 

Tabela 6. Distribuição de frequências da variável O que mais o agrada no seu 
trabalho? 

O que mais o agrada no seu trabalho? n % 

Alguma /menção à quietude/tranqüilidade 40 26,14 
Nenhuma menção à quietude/tranquilidade 113 73,86 

Total 153 100,00 

 

Tabela 7. Distribuição de frequências da variável O que mais o agrada no seu 
trabalho (pergunta aberta)? 

O que mais o agrada no seu trabalho? n % 

Flexibilidade de horário 58 37,91 
Autonomia, sem chefe 50 32,68 
Não respondeu 45 29,41 

Total 153 100,00 

 

Tabela 8. Distribuição de frequências da variável O que mais o desagrada no 
seu trabalho? 

O que mais o agrada no seu trabalho? n % 

Alguma menção ao barulho 101 66,01 
Nenhuma menção ao barulho 52 33,99 

Total 153 100,00 

 

Tabela 9. Distribuição de frequências da variável O que mais o desagrada no 
seu trabalho (pergunta aberta)? 

O que mais o desagrada no seu trabalho? N % 

Violência 23 15,03 
Estresse 12 7,84 
Barulho 48 31,37 
Trânsito 40 26,14 
Remuneração 18 11,76 
Políticas para os taxistas 2 1,31 
Ansiedade 8 5,23 
Passageiro mal educado 2 1,31 
Não respondeu 0 0,00 

Total 153 100,00 

 

 

Pela Tabela 10, verifica-se que a maioria (62,09%) dos entrevistados 

escolheu as categorias Repetidamente e Sempre para explicar o barulho no 

local de trabalho. Já, a Tabela 11 mostra que quase 83% dos entrevistados 
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consideram que a intensidade do barulho no local de trabalho é moderada/ 

intensa. Pela Tabela 12, percebe-se que a maioria dos entrevistados (58,48%) 

acha que contribui para o barulho existente. 

 

 

Tabela 10. Distribuição de frequências da variável O local do seu 
trabalho é barulhento? 

Local barulhento n % 

Nunca 2 1,31 
Raramente 39 25,49 
Às vezes 17 11,11 

Repetidamente 25 16,34 
Sempre 70 45,75 

Total 153 100,00 

 

Tabela 11. Distribuição de frequências da variável Como você classifica a 
intensidade deste barulho?  

Classificação intensidade n % 

Ruído ausente 2 1,31 
Ruído leve 9 5,88 

Ruído moderado 76 49,67 
Ruído intenso 66 43,14 

Não sabe 0 0,00 

Total 153 100,00 

 

Tabela 12. Distribuição de frequências da variável Você acha que contribui 
para o ruído existente? 

Contribuição com o barulho n % 

Não 58 37,91 
Sim 91 59,48 
Não sabe 4 2,61 

Total 153 100,00 
 

 

 

Pela Tabela 13, observa-se que Rádio, Conversa dos passageiros e 

Problemas mecânicos foram consideradas como principais fontes de barulho 

dentro do veículo, pela maioria dos entrevistados (mais de 52,00%). Já, pela 

Tabela 14, observa-se que Tráfego de veículos, Construção civil e Comércio 

foram consideradas como principais fontes de barulho fora do veículo, pela 

maioria dos entrevistados (mais de 68,00%).  
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Tabela 13. Distribuição de frequências da variável Quais as principais 
fontes de barulho dentro do seu veículo?  (porcentagens calculadas por 

coluna para cada fonte de ruído). 

Fonte  n % 

Rádio 
Não 46 30,07 

Sim 107 69,93 

Conversa dos passageiros 
Não 73 47,71 

Sim 80 52,29 

Motor do seu carro 
Não  114 74,51 

Sim 39 25,49 

Problemas mecânicos 
Não 60 39,22 

Sim 93 60,78 

 

Tabela 14. Distribuição de frequências da variável Quais as principais fontes de 
barulho fora do seu veículo? (porcentagens calculadas por coluna para cada 

fonte de ruído). 

Fonte  n % 

Tráfego de veículos 
Não 15 9,80 

Sim 138 90,20 

Construção civil 
Não 37 24,18 

Sim 116 75,82 

Comércio 
Não  48 31,37 

Sim 105 68,63 

Circulação de pessoas 
Não 89 58,17 

Sim 64 41,83 

 

 

As Tabelas 15 e 18 mostram que 64,71% e 73,21% dos entrevistados 

escolheram entre as categorias de resposta Mais ou menos, Bastante e 

Extremamente para as variáveis O ruído do ambiente te deixa estressado e O 

ruído do ambiente te incomoda?, respectivamente. Já, a Tabela 15 mostra que 

63,4% dos entrevistados escolheram entre as categorias Nada e Muito pouco 

da variável O ruído do ambiente te causa falta de atenção?, enquanto que pela 

Tabela 17 nota-se que mais de 84% dos entrevistados escolheram a categoria 

de resposta Nada para a variável O ruído do ambiente te causa tontura?. 
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Tabela 15. Distribuição de frequências da variável O ruído do ambiente te 
deixa estressado? 

Categorias N % 

Nada 21 13,73 
Muito pouco 33 21,57 
Mais ou menos 53 34,64 
Bastante 30 19,61 
Extremamente 16 10,46 

Total 153 100,00 
 

Tabela 16. Distribuição de frequências da variável O ruído do ambiente te 
causa falta de atenção? 

Categorias N % 

Nada 59 38,56 
Muito pouco 38 24,84 
Mais ou menos 39 25,49 
Bastante 11 7,19 
Extremamente 6 3,92 

Total 153 100,00 

 

Tabela 17. Distribuição de frequências da variável O ruído do ambiente te 
incomoda?  

Categorias N % 

Nada 16 10,46 
Muito pouco 25 16,34 
Mais ou menos 41 26,80 
Bastante 50 32,68 
Extremamente 21 13,73 

Total  153 100,00 

 

Tabela 18. Distribuição de frequências da variável O ruído do ambiente te 
causa tontura?  

Categorias N % 

Nada 130 84,97 
Muito pouco 0 0,00 
Mais ou menos 11 7,19 
Bastante 6 3,92 
Extremamente 6 3,92 

Total 153 100,00 

 

 

Pelas Tabelas 20 e 23, nota-se que a maioria dos entrevistados (mais 

de 80%) escolheram as categorias de resposta Nada ou Muito pouco para as 

variáveis O ruído do ambiente provoca formigamento na cabeça? e O ruído do 

ambiente aumenta sua pressão?. Por outro lado, pelas Tabelas 19, 21 e 22, 
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observa-se que mais de 50% dos entrevistados escolheram as categorias de 

resposta Mais ou menos ou Bastante para as variáveis O ruído do ambiente 

dificulta a comunicação com os outros?, O ruído do ambiente te causa mau 

humor? e O ruído do ambiente te irrita?. 

 

 

Tabela 19. Distribuição de frequências da variável O ruído do ambiente dificulta 
a comunicação com os outros?  

Categorias N % 

Nada 10 6,54 
Muito pouco 30 19,61 
Mais ou menos 53 34,64 
Bastante 54 35,29 
Extremamente 6 3,92 

Total 153 100,00 

  

Tabela 20. Distribuição de frequências da variável O ruído do ambiente 
provoca formigamento na cabeça?  

Categorias N % 

Nada 125 81,70 
Muito pouco 13 8,50 
Mais ou menos 9 5,88 
Bastante 6 3,92 
Extremamente 0 0,00 

Total 153 100,00 

  

Tabela 21. Distribuição de frequências da variável O ruído do ambiente te 
causa mau humor?  

Categorias N % 

Nada 21 13,73 
Muito pouco 34 22,22 
Mais ou menos 41 26,80 
Bastante 46 30,07 
Extremamente 11 7,19 

Total 153 100,00 
 

 
Tabela 22. Distribuição de frequências da variável O ruído do ambiente te 

irrita?  

Categorias N % 

Nada 27 17,65 
Muito pouco 25 16,34 
Mais ou menos 30 19,61 
Bastante 55 35,95 
Extremamente 16 10,46 

Total  153 100,00 
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Tabela 23. Distribuição de frequências da variável O ruído do ambiente 
aumenta sua pressão?  

Categorias N % 

Nada 94 61,44 
Muito pouco 30 19,61 
Mais ou menos 18 11,76 
Bastante 11 7,19 
Extremamente 0 0,00 

Total 153 100,00 

 

 

A análise das Tabelas 24, 26 e 28 mostra que mais de 50% dos 

entrevistados escolheu as categorias de resposta Nada ou Muito pouco para as 

variáveis O ruído do ambiente acelera seu coração?, O ruído do ambiente te 

causa dor de cabeça? e O ruído do ambiente te causa falta de apetite?. Já, as 

Tabelas 25 e 27 mostram que quase 53% dos entrevistados escolheu as 

categorias de resposta Mais ou menos ou Bastante para as variáveis O ruído 

do ambiente te causa zumbido? e O ruído do ambiente te deixa mais 

cansado?. 

 

 

Tabela 24. Distribuição de frequências da variável O ruído do ambiente acelera 
seu coração?  

Categorias N % 

Nada 73 47,71 
Muito pouco 30 19,61 
Mais ou menos 33 21,57 
Bastante 11 7,19 
Extremamente 6 3,92 

Total 153 100,00 

 

Tabela 25. Distribuição de frequências da variável O ruído do ambiente te 
causa zumbido?  

Categorias N % 

Nada 56 36,60 
Muito pouco 16 10,46 
Mais ou menos 60 39,22 
Bastante 21 13,73 
Extremamente 0 0,00 

Total 153 100,00 
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Tabela 26. Distribuição de frequências da variável O ruído do ambiente te 
causa dor de cabeça? 

Categorias N % 

Nada 43 28,10 
Muito pouco 46 30,07 
Mais ou menos 41 26,80 
Bastante 6 3,92 
Extremamente 17 11,11 

Total  153 100,00 

 

Tabela 27. Distribuição de frequências da variável O ruído do ambiente te 
deixa mais cansado?  

Categorias N % 

Nada 35 22,88 
Muito pouco 31 20,26 
Mais ou menos 58 37,91 
Bastante 23 15,03 
Extremamente 6 3,92 

Total  153 100,00 
 

Tabela 28. Distribuição de frequências da variável O barulho do ambiente te 
causa falta de apetite?  

Categorias N % 

Nada 78 50,98 
Muito pouco 28 18,30 
Mais ou menos 30 19,61 
Bastante 17 11,11 
Extremamente 0 0,00 

Total 153 100,00 
 

 

A análise da Tabela 29, mostra que mais de 50% dos entrevistados 

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

ruído da abertura e fechamento das portas do veículo te incomoda?, O ruído 

dos celulares dos passageiros te incomoda?, O ruído da central de táxi te 

incomoda?, O ruído das conversas quando há mais de um passageiro te 

incomoda?, O ruído do rádio do veículo te incomoda?, O ruído quando você 

está parado no ponto de taxi te incomoda? e O ruído do telefone do ponto de 

taxi te incomoda?. Percebe-se que quase 75% dos entrevistados respondeu 

não à pergunta Existe outro ruído que te incomoda durante a jornada de 

trabalho?. Por outro lado, mais de 74% dos entrevistados escolheu entre as 

categorias de resposta Mais ou menos, Bastante ou Extremamente das 
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variáveis O ruído das buzinas (em geral) te incomoda? e O ruído das sirenes te 

incomoda?. 

 

 
Tabela 29 - Distribuição dos resultados (em %) das variáveis relativa ao 
incômodo provocado pelo ruído de dentro do taxi, segundo os taxistas (n=153)  

Experiência do ruído de 
diferentes fontes dentro 
do taxi 

Nada 
(%) 

Muito 
pouco 

(%) 

Mais ou 
menos 

(%) 

Bastante 
(%) 

Extremamente 
(%) 

O ruído da abertura e 
fechamento das portas do 
veículo te incomoda?  
 

54,90 14,38 11,76 15,03 3,92 

O ruído dos celulares dos 
passageiros te incomoda?  
 

58,82 14,38 15,03 7,84 3,92 

O ruído da central de taxi te 
incomoda?  

 

48,37 17,65 7,19 18,95 7,84 

O ruído de buzinas (em geral) 
te incomoda?  
 

2,61 7,19 18,95 
 

35,95 35,29 

O ruído de sirenes te 
incomoda?  
 

19,61 5,88 18,30 35,95 20,26 

O ruído das conversas quando 
há mais de um passageiro te 
incomoda? 
 

49,02 16,34 26,80 7,84 0,00 

O ruído do rádio do veículo te 
incomoda? 

 

43,14 32,68 20,26 3,92 0,00 

O ruído quando você está 
parado no ponto de taxi te 
incomoda? 

 

31,37 20,92 28,76 15,03 3,92 

O ruído do telefone do ponto 
de taxi te incomoda? 
 

43,14 16,99 24,84 11,11 3,92 

 
 

Com relação à questão “Existe outro ruído que te incomoda durante a 

jornada de trabalho?”, 114 taxistas (74,51%) responderam “não” e 39 “sim” 

(25,49%).  

A análise da Tabela 30 mostra que mais de 50% dos entrevistados 

escolheram entre as categorias de resposta Nada e Muito pouco das variáveis 

O barulho atrapalha sua eficiência no trabalho?, O ruído atrapalha seu 

raciocínio?, O barulho te deixa desatento?, O barulho te atrapalha na execução 

de tarefas?. Nota-se que 69,99% dos entrevistados escolheu entre as 

categorias de resposta Mais ou menos, Bastante e Extremamente da variável 

O ruído te atrapalha de entender o que os outros estão falando?.  
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Tabela 30 - Distribuição dos resultados (em %) das variáveis relativa ao 
impacto do ruído na performance do trabalho, segundo os taxistas (n=153)  

Impacto do ruído na 
performance do 
trabalho dos taxistas 

Nada 
(%) 

Muito 
pouco 

(%) 

Mais ou 
menos 

(%) 

Bastante 
(%) 

Extremamente 
(%) 

O ruído atrapalha sua 

eficiência no trabalho? 

 

24,18 29,41 31,37 11,11 3,92 

O ruído atrapalha seu 

raciocínio? 

 

18,30 33,33 37,25 3,27 7,84 

O ruído te deixa desatento? 
 

35,95 30,07 15,69 14,38 3,92 

O ruído te atrapalha na 

execução de tarefas? 

 

32,03 37,25 19,61 
 

7,19 3,92 

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

3,92 22,22 33,33 36,60 3,92 

 

 

Um pouco mais de 60% dos entrevistados respondeu Sim para as 

variáveis Você acha que o ruído no trabalho pode prejudicar os taxistas? e 

Existe algum barulho que você considere necessário na rua?. 

A Tabela 31 mostra que Estresse (11,11%), Perda auditiva (9,15%) e 

Insônia (8,50%) são os problemas mais citados de como o ruído pode 

prejudicar os taxistas.  

 
 

Tabela 31. Distribuição de frequências da variável Você acha que o ruído no 
trabalho pode prejudicar os taxistas? Se sim, de que maneira? (porcentagens 

calculadas para cada prejuízo).  

Prejuízo  n % 

Doenças  9 5,88 
Problemas de memória  9 5,88 
Estresse  17 11,11 
Perda auditiva  14 9,15 
Problemas psicológicos  10 6,54 
Insônia  13 8,50 
Zumbido  8 5,23 
Falta de atenção  8 5,23 
Não respondeu  5 3,27 
Não se aplica  60 39,22 

Total  153 100,00 
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Pela Tabela 32, observa-se que Sirene bombeiro/ambulância (14,38%) 

e Apito do policial (12,42%) foram os ruídos mais citados como necessários na 

rua. 

 

 

Tabela 32. Distribuição de frequências da variável Existe algum barulho que 

você considere necessário na rua? Se sim, qual? (porcentagens calculadas 

para cada barulho).  

Barulho  N % 

Sirene bombeiro/ambulância  22 14,38 
Buzina de alerta  3 1,96 
Apito do policial  19 12,42 
Não respondeu  48 31,37 
Não se aplica  61 39,87 

Total  153 100,00 

 

 

Pela Tabela 33, observa-se que Educar/Conscientizar as pessoas 

podem contribuir para melhorar o ruído na cidade, já que 43,14% dos 

entrevistados citaram esse item. Para os demais, a maior porcentagem ocorreu 

para o item Diminuir o número de veículos (14,38%).  

 

 

Tabela 33. Distribuição de frequências da variável Em sua opinião, o que pode 
ser feito para melhorar o ruído na cidade? 

Melhoramento  n % 

Educar/Conscientizar as pessoas  66 43,14 
Diminuir o número de veículos  22 14,38 
Melhorar vias, placas, sinais  15 9,80 
Leis contra ruído  7 4,58 
Mais transportes elétricos  6 3,92 
Melhorar as tecnologias dos carros, ônibus e motos  10 6,54 
Não respondeu  27 17,65 

Total  153 100,00 

 

 

Quase 84% dos entrevistados não apresentam otorréia. Entre os 25 

indivíduos que apresentam otorréia, 48% têm o sintoma nas duas orelhas, 76% 

têm otorréia purulenta ou sanguinolenta e 56% dizem que a otorréia não tem 

cheiro.  
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As Tabelas 34 e 35 mostram que pouco mais de 75% dos 

entrevistados não apresentam otalgia. Entre os 38 indivíduos que apresentam 

otalgia, 50% têm o sintoma nas duas orelhas e 36,84% apenas na orelha 

esquerda.   

 

 

Tabela 34. Distribuição de frequências da variável Tem otalgia? 

Categorias N % 

Não 115 75,16 
Sim 38 24,84 

Total 153 100,00 

 

Tabela 35. Distribuição de frequências da variável Se tem otalgia, em qual 
orelha? 

Categorias n % 

Direita 5 13,16 
Esquerda 14 36,84 
Ambas 19 50,00 

Total 38 100,00 

 

 

73% dos entrevistados não apresentam plenitude aural. Entre os 42 

indivíduos que apresentam plenitude aural, 50% têm o sintoma na orelha 

esquerda e 38,10% em ambas as orelhas.   

Cerca de 65% dos entrevistados não apresentam zumbido. Entre os 54 

indivíduos que apresentam zumbido, 57,41% têm o sintoma em ambas as 

orelhas, 79,63% têm pitch agudo, 64,81% relatam frequência constante, 

75,93% dizem não estar associado à tontura, 58,49% relatam que quando o 

zumbido aparece pioram o estresse e o barulho e quase 63% dizem não saber 

desde quando sentem zumbido ou dizer senti-lo de 1 a 3 anos.    

A Tabela 36 mostram que quase 66% dos entrevistados sentem 

incômodo a sons fortes, apenas 20,26% sentem tontura, 47,71% têm cefaleia, 

51,63% sentem dor em região cervical e 67,32% fazem uso de 

cotonetes/objetos. 
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Tabela 36. Distribuição de frequências dos sintomas não auditivos citados 
pelos taxistas (n=153) 

Sintomas não auditivos citados pelos taxistas Não (%) Sim (%) 

Incômodo a sons fortes? 33,99 66,01 
Tontura? 79,74 20,26 
Cefaléia? 52,29 47,71 
Dor em região cervical? 48,37 51,63 
Faz uso de cotonetes/objetos? 32,68 67,32 
  

 

As Tabelas 37 a 39 mostram que 34,64% dos entrevistados sentem 

que têm uma perda auditiva, 35,95% consideram a audição boa e 32,68% 

acham que ouvem da mesma forma que ouviam antes.   

 

 

Tabela 37. Distribuição de frequências da variável Você sente que tem uma 
perda auditiva? 

Categorias N % 

Não 57 37,25 
Sim 53 34,64 
Não sabe 43 28,10 

Total 153 100,00 

 

 

Tabela 38. Distribuição de frequências da variável Em geral você diria que sua 
audição é ... 

Categorias N % 

Ruim 23 15,03 
Regular 32 20,92 
Boa 55 35,95 
Muito boa 28 18,30 
Excelente 15 9,80 

Total 153 100,00 

 

 

Tabela 39. Distribuição de frequências da variável Atualmente você acha que 
... 

Categorias n % 

Ouve da mesma forma que ouvia antes 50 32,68 
Apenas o ouvido direito ouve menos do que antes 11 7,19 
Apenas o ouvido esquerdo ouve menos do que antes 23 15,03 
Os dois ouvidos ouvem menos do que ouviam antes 33 21,57 
Não sabe 36 23,53 

Total 153 100,00 
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4.2 Parte II: análise dos desfechos 

 

 

4.2.1 Desfecho 1: O ruído do ambiente te incomoda?      
Pela Tabela 40 nota-se que há evidência de associação entre as 

variáveis O ruído do ambiente te incomoda? e as variáveis: 

 O local do seu trabalho é barulhento? (valor-p < 0,001), ou seja, a 

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

entre aqueles que acham que o local de trabalho é barulhento (83,0%) do que 

entre aqueles que acham que não é (46,3%).   

 Como você classifica a intensidade deste barulho (valor-p < 

0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente 

incomoda é maior entre aqueles que acham que a intensidade do barulho do 

local de trabalho é muita (76,8%) do que entre aqueles que acham que é pouca 

(27,3%).   

 Você acha que você contribui com o ruído existente? (valor-p < 

0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente 

incomoda é maior entre aqueles que acham que contribuem com o ruído 

existente (91,2%) do que entre aqueles que acham que não contribuem 

(50,0%).   

 Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (rádio) 

(valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do 

ambiente incomoda é maior entre aqueles que consideram que o rádio é uma 

das principais fontes de barulho dentro do seu veículo (82,2%) do que entre os 

que acham que não é (52,2%). 

 Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo 

(conversa dos passageiros) (valor-p <0,001), ou seja, a proporção de 

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

que consideram que a conversa dos passageiros é uma das principais fontes 

de barulho dentro do seu veículo (87,5%) do que entre os que acham que não 

é (57,5%). 

 Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (motor 

do seu carro) (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham 

que o ruído do ambiente incomoda é maior entre aqueles que consideram que 
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o motor de seu carro é uma das principais fontes de barulho dentro do seu 

veículo (100,0%) do que entre os que acham que não é (64,0%). 

 Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo 

(construção civil) (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que 

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

consideram que a construção civil é uma das principais fontes de barulho fora 

do seu veículo (83,6%) do que entre os que acham que não é (40,5%). 

 Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo 

(comércio) (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que 

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

comércio é uma das principais fontes de barulho fora do seu veículo (88,6%) do 

que entre os que acham que não é (39,6%). 

 Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo 

(circulação de pessoas) (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos 

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

consideram que a circulação de pessoas é uma das principais fontes de 

barulho fora do seu veículo (96,9%) do que entre os que acham que não é 

(56,2%). 

 O ruído do ambiente te deixa estressado? (valor-p < 0,001), ou 

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

é maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente os deixa muito 

estressados (98,0%) do que entre aqueles que consideram que o ruído do 

ambiente os deixa pouco estressados (27,8%).   

 O ruído do ambiente te causa falta de atenção? (valor-p < 0,001), 

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

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

causa muita falta de atenção (100,0%) do que entre aqueles que consideram 

que o ruído do ambiente causa pouca falta de atenção (57,7%).   

 O ruído do ambiente te causa tontura? (valor-p = 0,002), ou seja, 

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

maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente causa muita 

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

pouca tontura (68,5%).  
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 O ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros? 

(valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do 

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

ambiente dificulta muito a comunicação com os outros (94,7%) do que entre 

aqueles que consideram que o ruído dificulta pouco a comunicação com os 

outros (12,5%).  

 O ruído do ambiente provoca formigamento na cabeça? (valor-p = 

0,014), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente 

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

provoca muito formigamento na cabeça (100,0%) do que entre aqueles que 

consideram que o ruído do ambiente provoca pouco formigamento na cabeça 

(70,3%).   

 O ruído do ambiente te causa mau humor? (valor-p < 0,001), ou 

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

é maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente causa muito 

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

ambiente causa pouco mau humor (25,4%).   

 O ruído do ambiente te irrita? (valor-p < 0,001), ou seja, a 

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

entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente irrita muito (93,1%) do 

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

(34,6%).   

 O ruído do ambiente aumenta sua pressão? (valor-p < 0,001), ou 

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

é maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente aumenta muito 

a sua pressão (100,0%) do que entre aqueles que consideram que o ruído do 

ambiente aumenta pouco sua pressão (67,0%).   

 O ruído do ambiente acelera seu coração? (valor-p < 0,001), ou 

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

é maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente acelera muito 

seu coração (92,0%) do que entre aqueles que consideram que o ruído do 

ambiente acelera pouco seu coração (64,1%).   
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 O ruído do ambiente te causa zumbido? (valor-p = 0,005), ou seja, 

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

maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente causa muito 

zumbido (82,7%) do que entre aqueles que consideram que o ruído do 

ambiente causa pouco zumbido (62,5%). 

  O ruído do ambiente te causa dor de cabeça? (valor-p = 0,008), 

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

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

causa muita dor de cabeça (84,4%) do que entre aqueles que consideram que 

o ruído do ambiente causa pouca dor de cabeça (65,2%). 

 O ruído do ambiente te deixa mais cansado?  (valor-p < 0,001), ou 

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

é maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente os deixa mais 

cansados (88,5%) do que entre aqueles que consideram que o ruído do 

ambiente os deixa pouco cansados (53,0%).   

 O ruído do ambiente te causa falta de apetite? (valor-p < 0,001), 

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

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

causa muita falta de apetite (100,0%) do que entre aqueles que consideram 

que o ruído do ambiente causa pouca falta de apetite (61,3%).   

 O ruído da abertura e fechamento das portas do veículo te 

incomoda? (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham 

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

ruído da abertura e fechamento das portas do veículo incomoda muito 

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

fechamento das portas do veículo incomoda pouco (61,3%).   

 O ruído dos celulares dos passageiros te incomoda? (valor-p < 

0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente 

incomoda é maior entre aqueles que acham que o ruído dos celulares dos 

passageiros incomoda muito (100,0%) do que entre aqueles que acham que o 

ruído dos celulares dos passageiros incomoda pouco (63,4%).  

 O ruído de buzinas (em geral) te incomoda? (valor-p < 0,001), ou 

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



46 
 

é maior entre aqueles que acham que o ruído de buzinas incomoda muito 

(77,5%) do que entre aqueles que acham que o ruído de buzinas incomoda 

pouco (33,3%).  

 O ruído de sirenes te incomoda? (valor-p = 0,002), ou seja, a 

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

entre aqueles que acham que o ruído de sirenes incomoda muito (79,8%) do 

que entre aqueles que acham que o ruído de sirenes incomoda pouco (53,8%).  

 O ruído do rádio do veículo te incomoda? (valor-p < 0,001), ou 

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

é maior entre aqueles que acham o rádio do veículo incomoda muito (100,0%) 

do que entre aqueles que acham que incomoda pouco (64,7%).  

 O ruído quando você está parado no ponto de taxi te incomoda? 

(valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do 

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

está parado no ponto de táxi incomoda muito (91,8%) do que entre aqueles que 

consideram que incomoda pouco (56,2%).  

 O ruído do telefone do ponto de taxi te incomoda? (valor-p = 

0,018), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente 

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

ponto de táxi incomoda muito (83,6%) do que entre aqueles que consideram 

que incomoda pouco (66,3%).  

 O ruído atrapalha sua eficiência no trabalho? (valor-p = 0,001), ou 

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

é maior entre aqueles que consideram que o ruído atrapalha muito a eficiência 

no trabalho (85,9%) do que entre aqueles que consideram que atrapalha pouco 

(62,2%).  

 O ruído atrapalha seu raciocínio? (valor-p < 0,001), ou seja, a 

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

entre aqueles que consideram que o ruído atrapalha muito o raciocínio (86,5%) 

do que entre aqueles que consideram que atrapalha pouco (60,8%).  

 O ruído te deixa desatento?  (valor-p < 0,001), ou seja, a 

proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente incomoda é maior 
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entre aqueles que consideram que o ruído os deixa muito desatentos (100,0%) 

do que entre aqueles que consideram que os deixa pouco desatentos (59,4%).  

 O ruído te atrapalha na execução de tarefas? (valor-p < 0,001), ou 

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

é maior entre aqueles que consideram que o ruído atrapalha muito na 

execução das tarefas (100,0%) do que entre aqueles que consideram que 

atrapalha pouco (61,3%).  

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

(valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do 

ambiente incomoda é maior entre aqueles que consideram que o ruído 

atrapalha muito de entender o que os outros estão falando (84,1%) do que 

entre aqueles que consideram que atrapalha pouco (42,5%).  

 Você acha que o barulho no trabalho pode prejudicar os taxistas? 

(valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do 

ambiente incomoda é maior entre aqueles que consideram que o barulho no 

trabalho pode prejudicar muito os taxistas (86,0%) do que entre aqueles que 

consideram que pode prejudicar pouco (53,3%).  

 Otorreia? (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos 

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

dizem não ter otorreia (78,9%) do que entre os que dizem ter (44,0%). 

 Otalgia? (valor-p = 0,014), ou seja, a proporção de indivíduos que 

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

não ter otalgia (78,3%) do que entre os que dizem ter (57,9%). 

 Cefaleia? (valor-p = 0,016), ou seja, a proporção de indivíduos 

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

dizem ter cefaleia (82,2%) do que entre os que dizem não ter (65,0%). 

 Dor em região cervical? (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de 

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

que dizem sentir dor em região cervical (91,1%) do que entre os que dizem não 

sentir (54,0%). 

 Você sente que tem uma perda auditiva? (valor-p = 0,008), ou 

seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente incomoda 
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é maior entre aqueles que sentem que têm perda auditiva (81,1%) do que entre 

os que não sentem ter essa perda (57,9%). 

 Em geral você diria que sua audição é ... (valor-p < 0,001), ou 

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

é maior entre aqueles que dizem que sua audição é alterada (90,0%) do que 

entre os que dizem que sua audição é normal (63,3%). 

 
 

Tabela 40. Distribuição de frequências conjunta entre a variável O ruído do 
ambiente te incomoda? e algumas variáveis de interesse para as quais o valor-
p do teste de associação1 foi inferior a 10%. 
O ruído do ambiente te incomoda? Pouco Muito Total Valor-p  

(2) n % n % n % 

O local do seu trabalho é barulhento?     

 Não 22 53,7 19 46,3 41 100,0 <0,001 

 Sim 19 17,0 93 83,0 112 100,0  

Como você classifica a intensidade deste barulho? 

 Pouco 8 72,7 3 27,3 11 100,0 <0,001 

 Muito 33 23,2 109 76,8 142 100,0  
Você acha que você contribui com o ruído existente? 

 Não 29 50,0 29 50,0 58 100,0 <0,001 

 Sim 8 8,8 83 91,2 91 100,0  
Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (rádio) 

 Não 22 47,8 24 52,2 46 100,0 <0,001 

 Sim 19 17,8 88 82,2 107 100,0  

Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (conversa dos passageiros) 

 Não 31 42,5 42 57,5 73 100,0 <0,001 

 Sim 10 12,5 70 87,5 80 100,0  

Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (motor do seu carro) 

 Não 41 36,0 73 64,0 114 100,0 <0,001 

 Sim 0 0,0 39 100,0 39 100,0  

Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo (construção civil) 

 Não 22 59,5 15 40,5 37 100,0 <0,001 

 Sim 19 16,4 97 83,6 116 100,0  

Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo (comércio) 

 Não 29 60,4 19 39,6 48 100,0 <0,001 

 Sim 12 11,4 93 88,6 105 100,0  

Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo (circulação de pessoas) 

 Não 39 43,8 50 56,2 89 100,0 <0,001 

 Sim 2 3,1 62 96,9 64 100,0  

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 . 
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Tabela 40(continuação).   Distribuição de frequências conjunta entre a 
variável O ruído do ambiente te incomoda? e algumas variáveis de interesse 
para as quais o valor-p do teste de associação1 foi inferior a 10%. 

O ruído do ambiente te incomoda? Pouco Muito Total Valor-p  

(2) n % n % N % 

O ruído do ambiente te deixa estressado? 

 Pouco 39 72,2 15 27,8 54 100,0 <0,001 

 Muito 2 2,0 97 98,0 99 100,0  
O ruído do ambiente te causa falta de atenção? 

 Pouco 41 42,3 56 57,7 97 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 56 100,0 56 100,0  
O ruído do ambiente te causa tontura? 

 Pouco 41 31,5 89 68,5 130 100,0 0,002 

 Muito 0 0,0 23 100,0 23 100,0  
O ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros? 

 Pouco 35 87,5 5 12,5 40 100,0 <0,001 

 Muito 6 5,3 107 94,7 113 100,0  
O ruído do ambiente provoca formigamento na cabeça? 

 Pouco 41 29,7 97 70,3 138 100,0 0,014 

 Muito 0 0,0 15 100,0 15 100,0  

O ruído do ambiente te causa mau humor? 

 Pouco 41 74,6 14 25,4 55 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 98 100,0 98 100,0  

O ruído do ambiente te irrita? 

 Pouco 34 65,4 18 34,6 52 100,0 <0,001 

 Muito 7 6,9 94 93,1 101 100,0  
O ruído do ambiente aumenta sua pressão? 

 Pouco 41 33,1 83 67,0 124 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 29 100,0 29 100,0  

O ruído do ambiente acelera seu coração? 

 Pouco 37 35,9 66 64,1 103 100,0 <0,001 

 Muito 4 8,0 46 92,0 50 100,0  

O ruído do ambiente te causa zumbido? 

 Pouco 27 37,5 45 62,5 72 100,0 0,005 

 Muito 14 17,3 67 82,7 81 100,0  

O ruído do ambiente te causa dor de cabeça? 

 Pouco 31 34,8 58 65,2 89 100,0 0,008 

 Muito 10 15,6 54 84,4 64 100,0  

O ruído do ambiente te deixa mais cansado? 

 Pouco 31 47,0 35 53,0 66 100,0 <0,001 

 Muito 10 11,5 77 88,5 87 100,0  

O ruído do ambiente te causa falta de apetite? 

 Pouco 41 38,7 65 61,3 106 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 47 100,0 47 100,0  

1 Para a aplicação do teste de associação, a categoria Não sabe foi eliminada das questões em que constava. 

Além disso, todas as variáveis foram dicotomizadas . 
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Tabela 40 (continuação).   Distribuição de frequências conjunta entre a 
variável O ruído do ambiente te incomoda? e algumas variáveis de interesse 
para as quais o valor-p do teste de associação1 foi inferior a 10%. 

O ruído do ambiente te incomoda? Pouco Muito Total Valor-p  

(2) n % n % N % 

O ruído da abertura e fechamento das portas do veículo te incomoda? 

 Pouco 41 38,7 65 61,3 106 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 47 100,0 47 100,0  

O ruído dos celulares dos passageiros te incomoda? 

 Pouco 41 36,6 71 63,4 112 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 41 100,0 41 100,0  

O ruído de buzinas (em geral) te incomoda? 

 Pouco 10 66,7 5 33,3 15 100,0 <0,001 

 Muito 31 22,5 107 77,5 138 100,0  

O ruído de sirenes te incomoda? 

 Pouco 18 46,2 21 53,8 39 100,0 0,002 

 Muito 23 20,2 91 79,8 114 100,0  

O ruído do rádio do veículo te incomoda? 

 Pouco 41 35,3 75 64,7 116 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 37 100,0 37 100,0  

O ruído quando você está parado no ponto de taxi te incomoda? 

 Pouco 35 43,8 45 56,2 80 100,0 <0,001 

 Muito 6 8,2 67 91,8 73 100,0  
O ruído do telefone do ponto de taxi te incomoda? 

 Pouco 31 33,7 61 66,3 92 100,0 0,018 

 Muito 10 16,4 51 83,6 61 100,0  

O ruído atrapalha sua eficiência no trabalho? 

 Pouco 31 37,8 51 62,2 82 100,0 0,001 

 Muito 10 14,1 61 85,9 71 100,0  

O ruído atrapalha seu raciocínio? 

 Pouco 31 39,2 48 60,8 79 100,0 <0,001 

 Muito 10 13,5 64 86,5 74 100,0  
O ruído te deixa desatento? 

 Pouco 41 40,6 60 59,4 101 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 52 100,0 52 100,0  

O ruído te atrapalha na execução de tarefas? 

 Pouco 41 38,7 65 61,3 106 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 47 100,0 47 100,0  

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

 Pouco 23 57,5 17 42,5 40 100,0 <0,001 

 Muito 18 15,9 95 84,1 113 100,0  

Você acha que o barulho no trabalho pode prejudicar os taxistas? 

 Não 28 46,7 32 53,3 60 100,0 <0,001 

Sim 13 14,0 80 86,0 93 100,0  

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 . 
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Tabela 40 (continuação).   Distribuição de frequências conjunta entre a 
variável O ruído do ambiente te incomoda? e algumas variáveis de interesse 
para as quais o valor-p do teste de associação1 foi inferior a 10%. 

O ruído do ambiente te incomoda? Pouco Muito Total Valor-p  

(2) n % n % N % 

Otoréia 

 Não 27 21,1 101 78,9 128 100,0 <0,001 

 Sim 14 56,0 11 44,0 25 100,0  

Otalgia 

 Não 25 21,7 90 78,3 115 100,0 0,014 

 Sim 16 42,1 22 57,9 38 100,0  

Cefaléia         

 Não 28 35,0 52 65,0 80 100,0 0,016 

 Sim 13 17,8 60 82,2 73 100,0  

Dor em região cervical?         

 Não 34 46,0 40 54,0 74 100,0 <0,001 

 Sim 7 8,9 72 91,1 79 100,0  

Você sente que tem uma perda auditiva? 

 Não 24 42,1 33 57,9 57 100,0 0,008 

 Sim 10 18,9 43 81,1 53 100,0  

Em geral você diria que sua audição é... 

 Normal 36 36,7 62 63,3 98 100,0 <0,001 

 Alterada 5 9,1 50 90,0 55 100,0  

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 . 

 

 

4.2.2 Desfecho 2: O ruído do ambiente te deixa estressado? 

Pela Tabela 41 nota-se que há evidência de associação entre as 

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

 O local do seu trabalho é barulhento? (valor-p < 0,001), ou seja, a 

proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente os deixa muito 

estressados é maior entre aqueles que acham que o local de trabalho é 

barulhento (74,1%) do que entre aqueles que acham que não é (39,0%).   

 Como você classifica a intensidade deste barulho? (valor-p = 

0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente 

os deixa muito estressados é maior entre aqueles que acham que a 

intensidade do barulho do local de trabalho é muita (68,3%) do que entre 

aqueles que acham que é pouca (18,2%).   

 Você acha que você contribui com o ruído existente? (valor-p < 

0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente 
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os deixa muito estressados é maior entre aqueles que acham que contribuem 

com o ruído existente (91,2%) do que entre aqueles que acham que não 

contribuem (48,3%).   

 Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (rádio) 

(valor-p = 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do 

ambiente os deixa muito estressados é maior entre aqueles que consideram 

que o rádio é uma das principais fontes de barulho dentro do seu veículo 

(72,9%) do que entre os que acham que não é (45,6%). 

 Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo 

(conversa dos passageiros) (valor-p <0,001), ou seja, a proporção de 

indivíduos que acham que o ruído do ambiente os deixa muito estressados é 

maior entre aqueles que consideram que a conversa dos passageiros é uma 

das principais fontes de barulho dentro do seu veículo (80,0%) do que entre os 

que acham que não é (47,9%). 

 Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (motor 

do seu carro) (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham 

que o ruído do ambiente os deixa muito estressados é maior entre aqueles que 

consideram que o motor de seu carro é uma das principais fontes de barulho 

dentro do seu veículo (92,3%) do que entre os que acham que não é (55,3%). 

 Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo 

(problemas mecânicos) (valor-p = 0,007), ou seja, a proporção de indivíduos 

que acham que o ruído do ambiente os deixa muito estressados é maior entre 

aqueles que consideram que problemas mecânicos constituem uma das 

principais fontes de barulho dentro do seu veículo (73,1%) do que entre os que 

acham que não constituem (51,7%). 

 Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo 

(construção civil) (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que 

acham que o ruído do ambiente os deixa muito estressados é maior entre 

aqueles que consideram que a construção civil  é uma das principais fontes de 

barulho fora do seu veículo (72,4%) do que entre os que acham que não é 

(48,5%). 

 Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo 

(comércio) (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que 
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o ruído do ambiente os deixa muito estressados é maior entre aqueles que 

consideram que o comércio  é uma das principais fontes de barulho fora do seu 

veículo (77,1%) do que entre os que acham que não é (37,5%). 

 Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo 

(circulação de pessoas) (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos 

que acham que o ruído do ambiente os deixa muito estressados é maior entre 

aqueles que consideram que a circulação de pessoas é uma das principais 

fontes de barulho fora do seu veículo (90,6%) do que entre os que acham que 

não é (46,1%). 

 O ruído do ambiente te causa falta de atenção? (valor-p < 0,001), 

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

deixa muito estressados é maior entre aqueles que consideram que o ruído do 

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

consideram que o ruído do ambiente causa pouca falta de atenção (44,3%).   

 O ruído do ambiente te incomoda? (valor-p < 0,001), ou seja, a 

proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente os deixa muito 

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

incomoda muito (86,6%) do que entre aqueles que consideram que o ruído do 

ambiente incomoda pouco (4,9%).  

 O ruído do ambiente te causa tontura? (valor-p < 0,001), ou seja, 

a proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente os deixa muito 

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

causa muita tontura (100,0%) do que entre aqueles que consideram que o 

ruído causa pouca tontura (58,5%).  

 O ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros? 

(valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do 

ambiente os deixa muito estressados é maior entre aqueles que consideram 

que o ruído do ambiente dificulta muito a comunicação com os outros (81,4%) 

do que entre aqueles que consideram que o ruído dificulta pouco a 

comunicação com os outros (17,5%).  

 O ruído do ambiente te causa mau humor? (valor-p < 0,001), ou 

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

muito estressados é maior entre aqueles que consideram que o ruído do 
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ambiente causa muito mau humor (87,8%) do que entre aqueles que 

consideram que o ruído do ambiente causa pouco mau humor (23,6%).   

 O ruído do ambiente te irrita? (valor-p < 0,001), ou seja, a 

proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente os deixa muito 

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

irrita muito (86,1%) do que entre aqueles que consideram que o ruído do 

ambiente irrita pouco (23,1%).   

 O ruído do ambiente aumenta sua pressão? (valor-p = 0,002), ou 

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

muito estressados é maior entre aqueles que consideram que o ruído do 

ambiente aumenta muito a sua pressão (89,7%) do que entre aqueles que 

consideram que o ruído do ambiente aumenta pouco sua pressão (58,9%).   

 O ruído do ambiente acelera seu coração? (valor-p < 0,001), ou 

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

muito estressados é maior entre aqueles que consideram que o ruído do 

ambiente acelera muito seu coração (92,0%) do que entre aqueles que 

consideram que o ruído do ambiente acelera pouco seu coração (51,5%).   

 O ruído do ambiente te causa zumbido? (valor-p = 0,058), ou seja, 

a proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente os deixa muito 

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

causa muito zumbido (71,6%) do que entre aqueles que consideram que o 

ruído do ambiente causa pouco zumbido (56,9%).  

 O ruído do ambiente te deixa mais cansado?  (valor-p < 0,001), ou 

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

muito estressados é maior entre aqueles que consideram que o ruído do 

ambiente os deixa mais cansados (88,5%) do que entre aqueles que 

consideram que o ruído do ambiente os deixa pouco cansaço (33,3%).   

 O ruído do ambiente te causa falta de apetite? (valor-p < 0,001), 

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

deixa muito estressados é maior entre aqueles que consideram que o ruído do 

ambiente causa muita falta de apetite (93,6%) do que entre aqueles que 

consideram que o ruído do ambiente causa pouca falta de apetite (51,9%).   
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 O ruído da abertura e fechamento das portas do veículo te 

incomoda? (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham 

que o ruído do ambiente os deixa muito estressados é maior entre aqueles 

consideram que o ruído da abertura e fechamento das portas do veículo 

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

abertura e fechamento das portas do veículo incomoda pouco (49,1%).   

 O ruído dos celulares dos passageiros te incomoda? (valor-p < 

0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente 

os deixa muito estressados é maior entre aqueles que acham que o ruído dos 

celulares dos passageiros incomoda muito (100,0%) do que entre aqueles que 

acham que o ruído dos celulares dos passageiros incomoda pouco (51,8%).  

 O ruído de buzinas (em geral)  te incomoda? (valor-p = 0,007), ou 

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

muito estressados é maior entre aqueles que acham que o ruído de buzinas 

incomoda muito (68,1%) do que entre aqueles que acham que o ruído de 

buzinas incomoda pouco (33,3%).  

 O ruído de sirenes te incomoda? (valor-p = 0,005), ou seja, a 

proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente os deixa muito 

estressados é maior entre aqueles que acham que o ruído de sirenes incomoda 

muito (80,7%) do que entre aqueles que acham que o ruído de sirenes 

incomoda pouco (53,8%).  

 O ruído das conversas quando há mais de um passageiro te 

incomoda? (valor-p = 0,017), ou seja, a proporção de indivíduos que acham 

que o ruído do ambiente os deixa muito estressados é maior entre aqueles que 

acham que o ruído das conversas quando há mais de um passageiro incomoda 

muito (77,4%) do que entre aqueles que acham que incomoda pouco (58,0%).  

 O ruído do rádio do veículo te incomoda? (valor-p < 0,001), ou 

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

muito estressados é maior entre aqueles que acham o rádio do veículo 

incomoda muito (100,0%) do que entre aqueles que acham que incomoda 

pouco (53,5%).  

 O ruído quando você está parado no ponto de taxi te incomoda? 

(valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do 
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ambiente os deixa muito estressados é maior entre aqueles que consideram 

que o ruído quando está parado no ponto de táxi incomoda muito (87,7%) do 

que entre aqueles que consideram que incomoda pouco (43,7%).  

 O ruído do telefone do ponto de taxi te incomoda? (valor-p < 

0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente 

os deixa muito estressados é maior entre aqueles que consideram que o ruído 

do telefone do ponto de táxi incomoda muito (83,6%) do que entre aqueles que 

consideram que incomoda pouco (52,2%).  

 O ruído atrapalha sua eficiência no trabalho? (valor-p < 0,001), ou 

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

muito estressados é maior entre aqueles que consideram que o ruído atrapalha 

muito a eficiência no trabalho (85,9%) do que entre aqueles que consideram 

que atrapalha pouco (46,3%).  

 O ruído atrapalha seu raciocínio? (valor-p < 0,001), ou seja, a 

proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente os deixa muito 

estressados é maior entre aqueles que consideram que o ruído atrapalha muito 

o raciocínio (86,5%) do que entre aqueles que consideram que atrapalha pouco 

(44,3%).  

 O ruído te deixa desatento?  (valor-p < 0,001), ou seja, a 

proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente os deixa muito 

estressados é maior entre aqueles que consideram que o ruído os deixa muito 

desatentos (100,0%) do que entre aqueles que consideram que os deixa pouco 

desatentos (46,5%).  

 O ruído te atrapalha na execução de tarefas? (valor-p < 0,001), ou 

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

muito estressados é maior entre aqueles que consideram que o ruído atrapalha 

muito na execução das tarefas (100,0%) do que entre aqueles que consideram 

que atrapalha pouco (49,1%).  

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

(valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do 

ambiente os deixa muito estressados é maior entre aqueles que consideram 

que o ruído atrapalha muito de entender o que os outros estão falando (73,5%) 

do que entre aqueles que consideram que atrapalha pouco (40,0%).  
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 Você acha que o barulho no trabalho pode prejudicar os taxistas? 

(valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do 

ambiente os deixa muito estressados é maior entre aqueles que consideram 

que o barulho no trabalho pode prejudicar muito os taxistas (76,3%) do que 

entre aqueles que consideram que pode prejudicar pouco (46,7%).  

 Zumbido? (valor-p = 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos 

que acham que o ruído do ambiente os deixa muito estressados é maior entre 

aqueles que dizem sentir zumbido (81,5%) do que entre os que dizem não 

sentir (55,6%). 

 Incômodo a sons fortes? (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção 

de indivíduos que acham que o ruído do ambiente os deixa muito estressados 

é maior entre aqueles  que dizem sentir incômodo a sons fortes (75,2%) do que 

entre os que dizem não sentir (44,2%). 

 Cefaleia? (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos 

que acham que o ruído do ambiente os deixa muito estressados é maior entre 

aqueles que dizem ter cefaleia (80,8%) do que entre os que dizem não ter 

(50,0%). 

 Dor em região cervical? (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de 

indivíduos que acham que o ruído do ambiente os deixa muito estressados é 

maior entre aqueles que dizem sentir dor em região cervical (89,9%) do que 

entre os que dizem não sentir (37,8%). 

 Faz uso de cotonetes/objetos? (valor-p = 0,022), ou seja, a 

proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente os deixa muito 

estressados é maior entre aqueles que fazem uso de cotonetes/objetos 

(70,9%) do que entre os que dizem não fazer uso (52,0%). 

 Você sente que tem uma perda auditiva? (valor-p = 0,002), ou 

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

muito estressados é maior entre aqueles que sentem que têm perda auditiva 

(84,9%) do que entre os que não sentem ter essa perda (57,9%). 

 Em geral você diria que sua audição é ... (valor-p = 0,056), ou 

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

muito estressados é maior entre aqueles que dizem que sua audição é alterada 

(74,5%) do que entre os que dizem que sua audição é normal (59,2%). 
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 Atualmente você acha que... (valor-p = 0,018), ou seja, a 

proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente os deixa muito 

estressados é maior entre aqueles que acham que atualmente não ouvem 

como antes (73,1%) do que entre os que acham que ouvem como antes 

(52,0%). 

 

Tabela 41. Distribuição de frequências conjunta entre a variável O ruído do 
ambiente te deixa estressado? e algumas variáveis de interesse para as quais 
o valor-p do teste de associação1 foi inferior a 10%. 
O ruído do ambiente te deixa estressado? Pouco Muito Total Valor-p  

(2) n % n % n % 

O local do seu trabalho é barulhento?     

 Não 25 61,0 16 39,0 41 100,0 <0,001 

 Sim 29 25,9 83 74,1 112 100,0  

Como você classifica a intensidade deste barulho? 

 Pouco 9 81,8 2 18,2 11 100,0 0,001 

 Muito 45 31,7 97 68,3 142 100,0  

Você acha que você contribui com o ruído existente? 

 Não 30 51,7 28 48,3 58 100,0 <0,001 

 Sim 20 8,8 71 91,2 91 100,0  
Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (rádio) 

 Não 25 54,4 21 45,6 46 100,0 0,001 

 Sim 29 27,1 78 72,9 107 100,0  
Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (conversa dos passageiros) 

 Não 38 52,1 35 47,9 73 100,0 <0,001 

 Sim 16 20 64 80,0 80 100,0  

Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (motor do seu carro) 

 Não 51 44,7 63 55,3 114 100,0 <0,001 

 Sim 3 7,7 36 92,3 39 100,0  

Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (problemas mecânicos) 

 Não 29 48,3 31 51,7 60 100,0 0,007 

 Sim 25 26,9 68 73,1 93 100,0  

Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo (construção civil) 

 Não 22 59,5 15 48,5 37 100,0 <0,001 

 Sim 32 27,6 84 72,4 116 100,0  

Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo (comércio) 

 Não 30 62,5 18 37,5 48 100,0 <0,001 

 Sim 24 22,9 81 77,1 105 100,0  

Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo (circulação de pessoas) 

 Não 48 53,9 41 46,1 89 100,0 <0,001 

 Sim 6 9,4 58 90,6 64 100,0  

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 . 
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Tabela 41 (continuação). Distribuição de frequências conjunta entre a variável 
O ruído do ambiente te deixa estressado? e algumas variáveis de interesse 
para as quais o valor-p do teste de associação1 foi inferior a 10%. 
O ruído do ambiente te deixa estressado? Pouco Muito Total Valor-p  

(2) n % n % n % 

O ruído do ambiente te causa falta de atenção? 

 Pouco 54 55,7 43 44,3 97 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 56 100,0 56 100,0  

O ruído do ambiente te incomoda? 

 Pouco 39 95,1 2 4,9 41 100,0 <0,001 

 Muito 15 13,4 97 86,6 112 100,0  
O ruído do ambiente te causa tontura? 

 Pouco 54 41,5 76 58,5 130 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 23 100,0 23 100,0  
O barulho do ambiente dificulta a comunicação com os outros? 

 Pouco 33 82,5 7 17,5 40 100,0 <0,001 

 Muito 21 18,6 92 81,4 113 100,0  

O ruído do ambiente te causa mau humor? 
 Pouco 42 76,4 13 23,6 55 100,0 <0,001 

 Muito 12 12,2 86 87,8 98 100,0  

O ruído do ambiente te irrita? 
 Pouco 40 76,9 12 23,1 52 100,0 <0,001 

 Muito 14 13,9 87 86,1 101 100,0  

O ruído do ambiente aumenta sua pressão? 
 Pouco 51 41,1 73 58,9 124 100,0 0,002 

 Muito 3 10,3 26 89,7 29 100,0  

O ruído do ambiente acelera seu coração? 
 Pouco 50 48,5 53 51,5 103 100,0 <0,001 

 Muito 4 8,0 46 92,0 50 100,0  

O ruído do ambiente te causa zumbido? 
 Pouco 31 43,1 41 56,9 72 100,0 0,058 

 Muito 23 28,4 58 71,6 81 100,0  

O ruído do ambiente te deixa mais cansado? 

 Pouco 44 66,7 22 33,3 66   100,0 <0,001 

 Muito 10 11,5 77 88,5 87 100,0  
O ruído do ambiente te causa falta de apetite? 

 Pouco 51 48,1 55 51,9 106 100,0 <0,001 

 Muito 3 6,4 44 93,6 47 100,0  
1 Para a aplicação do teste de associação, a categoria Não sabe foi eliminada das questões em que constava. 

Além disso, todas as variáveis foram dicotomizadas . 
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Tabela 41 (continuação). Distribuição de frequências conjunta entre a variável 
O ruído do ambiente te deixa estressado? e algumas variáveis de interesse 
para as quais o valor-p do teste de associação1 foi inferior a 10%. 
O ruído do ambiente te deixa estressado? Pouco Muito Total Valor-p  

(2) n % n % n % 

O ruído da abertura e fechamento das portas do veículo te incomoda? 

 Pouco 54 50,9 52 49,1 106 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 47 100,0 47 100,0  
O ruído dos celulares dos passageiros te incomoda? 

 Pouco 54 48,2 58 51,8 112 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 41 100,0 41 100,0  

O ruído de buzinas (em geral) te incomoda? 

 Pouco 10 66,7 5 33,3 15 100,0 0,007 

 Muito 44 31,9 94 68,1 138 100,0  
O ruído de sirenes te incomoda? 

 Pouco 21 53,8 18 46,2 39 100,0 0,005 

 Muito 33 29,0 81 71,0 114 100,0  

O ruído das conversas quando há mais de um passageiro te incomoda? 

 Pouco 42 42,0 58 58,0 100 100,0 0,017 

 Muito 12 22,6 41 77,4 53 100,0  

O ruído do rádio do veículo te incomoda? 
 Pouco 54 46,5 62 53,5 116 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 37 100,0 37 100,0  

O ruído quando você está parado no ponto de taxi te incomoda? 
 Pouco 45 56,3 35 43,7 80 100,0 <0,001 

 Muito 9 12,3 64 87,7 73 100,0  

O ruído do telefone do ponto de taxi te incomoda? 
 Pouco 44 47,8 48 52,2 92 100,0 <0,001 

 Muito 10 16,4 51 83,6 61 100,0  

O ruído atrapalha sua eficiência no trabalho? 
 Pouco 44 53,7 38 46,3 82 100,0 <0,001 

 Muito 10 14,1 61 85,9 71 100,0  

O ruído atrapalha seu raciocínio? 
 Pouco 44 55,7 35 44,3 79 100,0 <0,001 

 Muito 10 13,5 64 86,5 74 100,0  

O ruído te deixa desatento? 
 Pouco 54 53,5 47 46,5 101 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 52 100,0 52 100,0  

O ruído te atrapalha na execução de tarefas? 

 Pouco 54 50,9 52 49,1 106 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 47 100,0 47 100,0  
O ruído te atrapalha de entender o que os outros estão falando? 

 Pouco 24 60,0 16 40,0 40 100,0 <0,001 

 Muito 30 26,5 83 73,5 113 100,0  
Você acha que o barulho no trabalho pode prejudicar os taxistas? 

 Não 32 53,3 28 46,7 60 100,0 <0,001 

 Sim 22 23,7 71 76,3 93 100,0  
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 . 
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Tabela 41 (continuação). Distribuição de frequências conjunta entre a variável 
O ruído do ambiente te deixa estressado? e algumas variáveis de interesse 
para as quais o valor-p do teste de associação1 foi inferior a 10%. 

O ruído do ambiente te deixa estressado? Pouco Muito Total Valor-p  

(2) n % n % n % 

Zumbido? 

 Não 44 44,4 55 55,6 99 100,0 0,001 

 Sim 10 18,5 44 81,5 54 100,0  
Incômodo a sons fortes? 

 Não 29 55,8 23 44,2 52 100,0 <0,001 

 Sim 25 24,8 76 75,2 101 100,0  
Cefaleia?         

 Não 40 50,0 40 50,0 80 100,0 <0,001 

 Sim 14 19,2 59 80,8 73 100,0  
Dor em região cervical? 

 Não 46 62,2 28 37,8 74 100,0 <0,001 

 Sim 8 10,1 71 89,9 79 100,0  

Faz uso de cotonetes/objetos?         

 Não 24 48,0 26 52,0 50 100,0 0,022 

 Sim 30 29,1 73 70,9 103 100,0  

Você sente que tem uma perda auditiva? 

 Não 24 42,1 33 57,9 57 100,0 0,002 

 Sim 8 15,1 45 84,9 53 100,0  
Em geral você diria que sua audição é... 

 Normal 40 40,8 58 59,2 98 100,0 0,056 

 Alterada 14 25,5 41 74,5 55 100,0  
Atualmente você acha que... 

 Normal 24 48,0 26 52,0 50 100,0 0,018 

 Alterada 18 26,9 49 73,1 67 100,0  

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 . 

 

 

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

outros? 

Pela Tabela 42 nota-se que há evidência de associação entre as 

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

variáveis  

 O local do seu trabalho é barulhento? (valor-p < 0,001), ou seja, a 

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

comunicação com os outros é maior entre aqueles que acham que o local de 

trabalho é barulhento (83,9%) do que entre aqueles que acham que o local de 

trabalho não é barulhento (46,3%).   
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 Como você classifica a intensidade deste barulho? (valor-p < 

0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente 

dificulta muito a comunicação com os outros é maior entre aqueles que acham 

que a intensidade do barulho no local de trabalho é muita  (77,5%) do que entre 

aqueles que acham que a intensidade é pouca (27,3%).   

 Você acha que você contribui com o ruído existente? (valor-p < 

0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente 

dificulta muito a comunicação com os outros é maior entre aqueles que acham 

que contribuem com o ruído existente (91,2%) do que entre aqueles que acham 

que não contribuem (51,7%).   

 Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (rádio) 

(valor-p <0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do 

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

que consideram que o rádio é uma das principais fontes de barulho dentro do 

seu veículo (86,9%) do que entre os que acham que não é (43,5%). 

 Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo 

(conversa dos passageiros) (valor-p <0,001), ou seja, a proporção de 

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

com os outros é maior entre aqueles que consideram que a conversa dos 

passageiros é uma das principais fontes de barulho dentro do seu veículo 

(88,7%) do que entre os que acham que não é (57,5%). 

 Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (motor 

do seu carro) (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham 

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

entre aqueles que consideram que o motor de seu carro  é uma das principais 

fontes de barulho dentro do seu veículo (97,4%) do que entre os que acham 

que não é (65,8%). 

 Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo 

(problemas mecânicos) (valor-p = 0,002), ou seja, a proporção de indivíduos 

que acham que o ruído do ambiente dificulta muito a comunicação com os 

outros é maior entre aqueles que consideram que problemas mecânicos 

constituem uma das principais fontes de barulho dentro do seu veículo (82,8%) 

do que entre os que acham que não constituem (60,0%). 
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 Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo 

(construção civil) (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que 

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

maior entre aqueles que consideram que a construção civil  é uma das 

principais fontes de barulho fora do seu veículo (84,5%) do que entre os que 

acham que não é (48,5%). 

 Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo 

(comércio) (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que 

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

aqueles que consideram que o comércio  é uma das principais fontes de 

barulho fora do seu veículo (89,5%) do que entre os que acham que não é 

(39,6%). 

 Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo 

(circulação de pessoas) (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos 

que acham que o ruído do ambiente dificulta muito a comunicação com os 

outros é maior entre aqueles que consideram que a circulação de pessoas é 

uma das principais fontes de barulho fora do seu veículo (96,9%) do que entre 

os que acham que não é (57,3%). 

 O ruído do ambiente te deixa estressado? (valor-p < 0,001), ou 

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

muito a comunicação com os outros é maior entre aqueles que se consideram 

muito estressados (92,9%) do que entre aqueles que se consideram pouco 

estressados (38,9%).   

 O ruído do ambiente te causa falta de atenção? (valor-p < 0,001), 

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

muito a comunicação com os outros é maior entre aqueles que consideram que 

o ruído do ambiente causa muita falta de atenção (91,1%) do que entre aqueles 

que consideram que o ruído do ambiente causa pouca falta de atenção 

(63,9%).   

 O ruído do ambiente te incomoda? (valor-p < 0,001), ou seja, a 

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

comunicação com os outros é maior entre aqueles que consideram que o ruído 
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do ambiente incomoda muito (95,5%) do que entre aqueles que consideram 

que o ruído do ambiente incomoda pouco (14,6%).  

 O ruído do ambiente te causa tontura? (valor-p = 0,002), ou seja, 

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

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

do ambiente causa muita tontura (100,0%) do que entre aqueles que 

consideram que o ruído causa pouca tontura (69,2%).  

 O ruído do ambiente provoca formigamento na cabeça? (valor-p = 

0,015), ou seja a proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente 

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

consideram que o ruído do ambiente provoca muito formigamento na cabeça 

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

provoca pouco formigamento na cabeça (71,0%). 

 O ruído do ambiente te causa mau humor? (valor-p < 0,001), ou 

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

muito a comunicação com os outros é maior entre aqueles que consideram que 

o ruído do ambiente causa muito mau humor (94,9%) do que entre aqueles que 

consideram que o ruído do ambiente causa pouco mau humor (36,4%).   

 O ruído do ambiente te irrita? (valor-p = 0,002), ou seja, a 

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

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

do ambiente irrita muito (90,1%) do que entre aqueles que consideram que o 

ruído do ambiente irrita pouco (42,3%).   

 O ruído do ambiente aumenta sua pressão? (valor-p < 0,001), ou 

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

muito a comunicação com os outros é maior entre aqueles que consideram que 

o ruído do ambiente aumenta muito a sua pressão (100,0%) do que entre 

aqueles que consideram que o ruído do ambiente aumenta pouco sua pressão 

(48,5%).   

 O ruído do ambiente acelera seu coração? (valor-p < 0,001), ou 

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

muito a comunicação com os outros é maior entre aqueles que consideram que 
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o ruído do ambiente acelera muito seu coração (92,0%) do que entre aqueles 

que consideram que o ruído do ambiente acelera pouco seu coração (65,0%).   

 O ruído do ambiente te causa zumbido? (valor-p < 0,001), ou seja, 

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

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

do ambiente causa muito zumbido (90,1%) do que entre aqueles que 

consideram que o ruído do ambiente causa pouco zumbido (55,6%).   

 O ruído do ambiente te causa dor de cabeça? (valor-p = 0,004), 

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

muito a comunicação com os outros é maior entre aqueles que consideram que 

o ruído do ambiente causa muita dor de cabeça (85,9%) do que entre aqueles 

que consideram que o ruído do ambiente causa pouca dor de cabeça (65,2%).   

 O ruído do ambiente te deixa mais cansado?  (valor-p < 0,001), ou 

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

muito a comunicação com os outros é maior entre aqueles que consideram que 

o ruído do ambiente os deixa mais cansados (89,7%) do que entre aqueles que 

consideram que o ruído do ambiente os deixa pouco cansaço (53,0%).   

 O ruído do ambiente te causa falta de apetite? (valor-p < 0,001), 

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

muito a comunicação com os outros é maior entre aqueles que consideram que 

o ruído do ambiente causa muita falta de apetite (100,0%) do que entre aqueles 

que consideram que o ruído do ambiente causa pouca falta de apetite (62,3%).   

 O ruído da abertura e fechamento das portas do veículo te 

incomoda? (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham 

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

entre aqueles consideram que o ruído da abertura e fechamento das portas do 

veículo incomoda muito (100,0%) do que entre aqueles que consideram que o 

ruído da abertura e fechamento das portas do veículo incomoda pouco 

(62,3%).   

 O ruído dos celulares dos passageiros te incomoda? (valor-p = 

0,018), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente 

dificulta muito a comunicação com os outros é maior entre aqueles que acham 

que o ruído dos celulares dos passageiros incomoda muito (87,8%) do que 
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entre aqueles que acham que o ruído dos celulares dos passageiros incomoda 

pouco (68,7%).  

 O ruído da central de taxi te incomoda? (valor-p < 0,001), ou seja, 

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

comunicação com os outros é maior entre aqueles que acham que o ruído da 

central de táxi incomoda muito (92,3%) do que entre aqueles que acham que o 

ruído da central de táxi incomoda pouco (64,4%).  

 O ruído de buzinas (em geral)  te incomoda? (valor-p < 0,001), ou 

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

muito a comunicação com os outros é maior entre aqueles que acham que o 

ruído de buzinas incomoda muito (78,3%) do que entre aqueles que acham que 

o ruído de buzinas incomoda pouco (33,3%).  

 O ruído de sirenes te incomoda? (valor-p = 0,001), ou seja, a 

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

comunicação com os outros é maior entre aqueles que acham que o ruído de 

sirenes incomoda muito (80,7%) do que entre aqueles que acham que o ruído 

de sirenes incomoda pouco (53,8%).  

 O ruído do rádio do veículo te incomoda? (valor-p < 0,001), ou 

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

muito a comunicação com os outros é maior entre aqueles que acham o rádio 

do veículo incomoda muito (100,0%) do que entre aqueles que acham que 

incomoda pouco (65,5%).  

 O ruído quando você está parado no ponto de taxi te incomoda? 

(valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do 

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

que consideram que o ruído quando está parado no ponto de táxi incomoda 

muito (100,0%) do que entre aqueles que consideram que incomoda pouco 

(50,0%).  

 O ruído do telefone do ponto de taxi te incomoda? (valor-p < 

0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do ambiente 

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

consideram que o ruído do telefone do ponto de táxi incomoda muito (93,4%) 

do que entre aqueles que consideram que incomoda pouco (60,9%).  
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 O ruído atrapalha sua eficiência no trabalho? (valor-p < 0,001), ou 

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

muito a comunicação com os outros é maior entre aqueles que consideram que 

o ruído atrapalha muito a eficiência no trabalho (87,3%) do que entre aqueles 

que consideram que atrapalha pouco (62,2%).  

 O ruído atrapalha seu raciocínio? (valor-p < 0,001), ou seja, a 

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

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

atrapalha muito o raciocínio (94,6%) do que entre aqueles que consideram que 

atrapalha pouco (54,4%).  

 O ruído te deixa desatento  (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção 

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

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

os deixa muito desatentos (100,0%) do que entre aqueles que consideram que 

os deixa pouco desatentos (60,4%).  

 O ruído te atrapalha na execução de tarefas? (valor-p < 0,001), ou 

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

muito a comunicação com os outros é maior entre aqueles que consideram que 

o ruído atrapalha muito na execução das tarefas (100,0%) do que entre 

aqueles que consideram que atrapalha pouco (62,3%).  

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

(valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do 

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

que consideram que o ruído atrapalha muito de entender o que os outros estão 

falando (85,0%) do que entre aqueles que consideram que atrapalha pouco 

(42,5%).  

 Você acha que o barulho no trabalho pode prejudicar os taxistas? 

(valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que o ruído do 

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

que consideram que o barulho no trabalho pode prejudicar muito os taxistas 

(92,5%) do que entre aqueles que consideram que pode prejudicar pouco 

(45,0%).  
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 Incômodo a sons fortes (valor-p = 0,036), ou seja, a proporção de 

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

com os outros é maior entre aqueles que dizem sentir incômodo a sons fortes 

(79,2%) do que entre os que dizem não sentir (63,5%). 

 Dor em região cervical? (valor-p = 0,004), ou seja, a proporção de 

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

com os outros é maior entre aqueles que dizem sentir dor em região cervical 

(84,8%) do que entre os que dizem não sentir (62,2%). 

 Você sente que tem uma perda auditiva? (valor-p < 0,001), ou 

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

muito a comunicação com os outros é maior entre aqueles que sentem que têm 

perda auditiva (83,0%) do que entre os que não sentem ter essa perda 

(49,1%). 

 Em geral você diria que sua audição é ... (valor-p < 0,001), ou 

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

muito a comunicação com os outros é maior entre aqueles que dizem que sua 

audição é alterada (92,7%) do que entre os que dizem que sua audição é 

normal (63,3%). 

 Atualmente você acha que... (valor-p = 0,001), ou seja, a 

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

comunicação com os outros é maior entre aqueles que acham que atualmente 

não ouvem como antes (79,1%) do que entre os que acham que ouvem como 

antes (50,0%). 
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Tabela 42. Distribuição de frequências conjunta entre a variável O ruído do 
ambiente dificulta a comunicação com os outros? e algumas variáveis de 
interesse para as quais o valor-p do teste de associação1 foi inferior a 10%. 
O ruído do ambiente dificulta a 
comunicação com os outros? 

Pouco Muito Total Valor-
p  

(2) 
n % n % n % 

O local do seu trabalho é barulhento?     

 Não 22 53,7 19 46,3 41 100,0 <0,001 

 Sim 18 16,1 94 83,9 112 100,0  

Como você classifica a intensidade deste barulho? 

 Pouco 8 72,7 3 27,3 11 100,0 <0,001 

 Muito 32 22,5 110 77,5 142 100,0  

Você acha que você contribui com o ruído existente? 

 Não 28 48,3 30 51,7 58 100,0 <0,001 

 Sim 8 8,8 83 91,2 91 100,0  
Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (rádio) 

 Não 26 56,5 20 43,5 46 100,0 <0,001 

 Sim 14 13,1 93 86,9 107 100,0  
Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (conversa dos passageiros) 

 Não 31 42,5 42 57,5 73 100,0 <0,001 

 Sim 9 11,3 71 88,7 80 100,0  

Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (motor do seu carro) 

 Não 39 34,2 75 65,8 114 100,0 <0,001 

 Sim 1 2,6 38 97,4 39 100,0  

Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (problemas mecânicos) 

 Não 24 40,0 36 60,0 60 100,0 0,002 

 Sim 16 17,2 77 82,8 93 100,0  

Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo (construção civil) 

 Não 22 59,5 15 48,5 37 100,0 <0,001 

 Sim 18 15,5 98 84,5 116 100,0  

Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo (comércio) 

 Não 29 60,4 19 39,6 48 100,0 <0,001 

 Sim 11 10,5 94 89,5 105 100,0  

Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo (circulação de pessoas) 

 Não 38 42,7 51 57,3 89 100,0 <0,001 

 Sim 2 3,1 62 96,9 64 100,0  

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 . 
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Tabela 42 (continuação). Distribuição de frequências conjunta entre a variável 
O ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros? e algumas 
variáveis de interesse para as quais o valor-p do teste de associação1 foi 
inferior a 10%. 
O ruído do ambiente dificulta a 
comunicação com os outros? 

Pouco Muito Total Valor- 
p  

(2) 
n % n % n % 

O ruído do ambiente te deixa estressado? 

 Pouco 33 61,1 21 38,9 54 100,0 <0,001 

 Muito 7 7,1 92 92,9 99 100,0  

O ruído do ambiente te causa falta de atenção? 

 Pouco 35 36,1 62 63,9 97 100,0 <0,001 

 Muito 5 8,9 51 91,1 56 100,0  

O ruído do ambiente te incomoda? 

 Pouco 35 85,4 6 14,6 41 100,0 <0,001 

 Muito 5 4,5 107 95,5 112 100,0  
O ruído do ambiente te causa tontura? 

 Pouco 40 30,8 90 69,2 130 100,0 0,002 

 Muito 0 0,0 23 100,0 23 100,0  
O ruído do ambiente provoca formigamento na cabeça? 

 Pouco 40 29,0 98 71,0 138 100,0 0,015 

 Muito 0 0,0 15 100,0 15 100,0  

O ruído do ambiente te causa mau humor? 
 Pouco 35 63,6 20 36,4 55 100,0 <0,001 

 Muito 5 5,1 93 94,9 98 100,0  

O ruído do ambiente te irrita? 
 Pouco 30 57,7 22 42,3 52 100,0 0,002 

 Muito 10 9,9 91 90,1 101 100,0  

O ruído do ambiente aumenta sua pressão? 
 Pouco 40 59,5 84 48,5 124 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 29 100,0 29 100,0  

O ruído do ambiente acelera seu coração? 
 Pouco 36 35,0 67 65,0 103 100,0 <0,001 

 Muito 4 8,0 46 92,0 50 100,0  

O ruído do ambiente te causa zumbido? 
 Pouco 32 44,4 40 55,6 72 100,0 <0,001 

 Muito 8 9,9 73 90,1 81 100,0  

O ruído do ambiente te causa dor de cabeça? 
 Pouco 31 34,8 58 65,2 89 100,0 0,004 

 Muito 9 14,1 55 85,9 64 100,0  
O ruído do ambiente te deixa mais cansado? 

 Pouco 31 47,0 35 53,0 66   100,0 <0,001 

 Muito 9 10,3 78 89,7 87 100,0  
O ruído do ambiente te causa falta de apetite? 

 Pouco 40 37,7 66 62,3 106 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 47 100,0 47 100,0  
1 Para a aplicação do teste de associação, a categoria Não sabe foi eliminada das questões em que constava. 

Além disso, todas as variáveis foram dicotomizadas . 
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Tabela 42 (continuação). Distribuição de frequências conjunta entre a variável 
O ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros? e algumas 
variáveis de interesse para as quais o valor-p do teste de associação1 foi 
inferior a 10%. 
O ruído do ambiente dificulta a 
comunicação com os outros? 

Pouco Muito Total Valor- 
p  

(2) 
n % n % n % 

O ruído da abertura e fechamento das portas do veículo te incomoda? 

 Pouco 40 37,7 66 62,3 106 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 47 100,0 47 100,0  
O ruído dos celulares dos passageiros te incomoda? 

 Pouco 35 31,3 77 68,7 112 100,0 0,018 

 Muito 5 12,2 36 87,8 41 100,0  

O ruído da central de taxi te incomoda? 

 Pouco 36 35,6 65 64,4 101 100,0 <0,001 

 Muito 4 7,7 48 92,3 52 100,0  
O ruído de buzinas (em geral) te incomoda? 

 Pouco 10 66,7 5 33,3 15 100,0 <0,001 

 Muito 30 21,7 108 78,3 138 100,0  
O ruído de sirenes te incomoda? 

 Pouco 18 46,2 21 53,8 39 100,0 0,001 

 Muito 22 19,3 92 80,7 114 100,0  

O ruído do rádio do veículo te incomoda? 
 Pouco 40 34,5 76 65,5 116 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 37 100,0 37 100,0  

O ruído quando você está parado no ponto de taxi te incomoda? 
 Pouco 40 50,0 40 50,0 80 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 73 100,0 73 100,0  

O ruído do telefone do ponto de taxi te incomoda? 
 Pouco 36 39,1 56 60,9 92 100,0 <0,001 

 Muito 4 6,6 57 93,4 61 100,0  

O ruído atrapalha sua eficiência no trabalho? 
 Pouco 31 37,8 51 62,2 82 100,0 <0,001 

 Muito 9 12,7 62 87,3 71 100,0  

O ruído atrapalha seu raciocínio? 
 Pouco 36 45,6 43 54,4 79 100,0 <0,001 

 Muito 4 5,4 70 94,6 74 100,0  

O ruído te deixa desatento? 
 Pouco 40 39,6 61 60,4 101 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 52 100,0 52 100,0  

O ruído te atrapalha na execução de tarefas? 

 Pouco 40 37,7 66 62,3 106 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 47 100,0 47 100,0  
O ruído te atrapalha de entender o que os outros estão falando? 

 Pouco 23 57,5 17 42,5 40 100,0 <0,001 

 Muito 17 15,0 96 85,0 113 100,0  
Você acha que o barulho no trabalho pode prejudicar os taxistas? 

 Não 33 55,0 27 45,0 60 100,0 <0,001 

 Sim 7 7,5 86 92,5 93 100,0  
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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 . 

 

Tabela 42 (continuação). Distribuição de frequências conjunta entre a variável 
O ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros? e algumas 
variáveis de interesse para as quais o valor-p do teste de associação1 foi 
inferior a 10%. 
O ruído do ambiente dificulta a 
comunicação com os outros? 

Pouco Muito Total Valor- 
p  

(2) 
N % n % n % 

Incômodo a sons fortes? 

 Não 19 36,5 33 63,5 52 100,0 0,036 

 Sim 21 20,8 80 79,2 101 100,0  
Dor em região cervical? 

 Não 28 37,8 46 62,2 74 100,0 0,001 

 Sim 12 15,2 67 84,8 79 100,0  

Você sente que tem uma perda auditiva? 

 Não 29 50,9 28 49,1 57 100,0 <0,001 

 Sim 9 17,0 44 83,0 53 100,0  
Em geral você diria que sua audição é... 

 Normal 36 36,7 62 63,3 98 100,0 <0,001 

 Alterada 4 7,3 51 92,7 55 100,0  
Atualmente você acha que... 

 Normal 25 50,0 25 50,0 50 100,0 0,001 

 Alterada 14 20,9 53 79,1 67 100,0  

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 . 

 
 

 

4.2.4 Desfecho 4: Em geral você diria que sua audição...  

Pela Tabela 43 nota-se que há evidência de associação entre as 

variáveis Em geral você diria que sua audição é... e as variáveis  

 O local do seu trabalho é barulhento? (valor-p = 0,001), ou seja, a 

proporção de indivíduos que acham, em geral, que sua audição é alterada é 

maior entre aqueles que acham que o local de trabalho é barulhento (43,8%) 

do que entre aqueles que acham que o local de trabalho não é barulhento 

(14,6%).   

 Você acha que você contribui com o ruído existente? (valor-p = 

0,010), ou seja, a proporção de indivíduos que acham, em geral, que sua 

audição é alterada é maior entre aqueles que acham que contribuem com o 

ruído existente (45,1%) do que entre aqueles que acham que não contribuem 

com o ruído existente (24,1%).  
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 Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (rádio) 

(valor-p <0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que, em geral, acham que 

sua audição é alterada é maior entre aqueles que consideram que o rádio é 

uma das principais fontes de barulho dentro do seu veículo (44,9%) do que 

entre os que acham que não é (15,2%). 

 Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (motor 

do seu carro) (valor-p = 0,020), ou seja, a proporção de indivíduos que acham 

que, em geral, sua audição é alterada é maior entre aqueles que consideram 

que o motor de seu carro não é uma das principais fontes de barulho dentro do 

seu veículo (41,2%) do que entre os que acham que é (20,5%). 

 Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo 

(problemas mecânicos) (valor-p = 0,023), ou seja, a proporção de indivíduos 

que acham que, em geral, sua audição é alterada é maior entre aqueles que 

consideram que problemas mecânicos  constituem uma das principais fontes 

de barulho dentro do seu veículo (43,0%) do que entre os que acham que não 

constituem (25,0%). 

 Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo (tráfego 

de veículos) (valor-p = 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que, em 

geral, acham que sua audição é alterada, é maior entre aqueles que não 

consideram que o tráfego de veículos é uma das principais fontes de barulho 

fora do seu veículo (73,3%) do que entre os que acham que é (31,9%). 

 Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo 

(circulação de pessoas) (valor-p = 0,006), ou seja, a proporção de indivíduos 

que acham que, em geral, sua audição é alterada é maior entre aqueles que 

consideram que a circulação de pessoas é uma das principais fontes de 

barulho fora do seu veículo (48,4%) do que entre os que acham que não é 

(27,0%). 

 O ruído do ambiente te deixa estressado? (valor-p = 0,056), ou 

seja, a proporção de indivíduos que acham que em geral, sua audição é 

alterada é maior entre aqueles que se consideram muito estressados (41,4%) 

do que entre aqueles que se consideram pouco estressados (25,9%).   

 O ruído do ambiente te causa falta de atenção? (valor-p = 0,089), 

ou seja, a proporção de indivíduos que acham que em geral, sua audição é 
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alterada é maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente causa 

muita falta de atenção (44,6%) do que entre aqueles que consideram que o 

ruído do ambiente causa pouca falta de atenção (30,9%).   

 O ruído do ambiente te incomoda? (valor-p < 0,001), ou seja, a 

proporção de indivíduos que acham, em geral, que sua audição é alterada é 

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

(44,6%) do que entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente 

incomoda pouco (12,2%).  

 O ruído do ambiente te causa tontura? (valor-p <0,001), ou seja, a 

proporção de indivíduos que acham que, em geral, sua audição é alterada é 

maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente causa muita 

tontura (87,0%) do que entre aqueles que consideram que o ruído causa pouca 

tontura (26,9%).  

 O ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros? 

(valor-p <0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que, em geral, 

sua audição é alterada é maior entre aqueles que consideram que o ruído do 

ambiente dificulta muito a comunicação com os outros (45,1%) do que entre 

aqueles que consideram que o ruído do ambiente dificulta pouco a 

comunicação com os outros (10,0%) 

 O ruído do ambiente provoca formigamento na cabeça? (valor-p < 

0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que, em geral, sua 

audição é alterada é maior entre aqueles que consideram que o ruído do 

ambiente provoca muito formigamento na cabeça (100,0%) do que entre 

aqueles que consideram que o ruído do ambiente provoca pouco formigamento 

na cabeça (29,0%) 

 O ruído do ambiente te causa mau humor? (valor-p = 0,043), ou 

seja, a proporção de indivíduos que, em geral, acham que sua audição é 

alterada é maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente causa 

muito mau humor (41,8%) do que entre aqueles que consideram que o ruído do 

ambiente causa pouco mau humor (25,4%).   

 O ruído do ambiente aumenta sua pressão? (valor-p < 0,001), ou 

seja, a proporção de indivíduos que acham que, em geral, sua audição é 

alterada é maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente 
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aumenta muito a sua pressão (82,8%) do que entre aqueles que consideram 

que o ruído do ambiente aumenta pouco sua pressão (25,0%).   

 O ruído do ambiente te causa zumbido? (valor-p < 0,001), ou seja, 

a proporção de indivíduos que acham que, em geral, sua audição é alterada é 

maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente causa muito 

zumbido (55,6%) do que entre aqueles que consideram que o ruído do 

ambiente causa pouco zumbido (13,9%).   

 O ruído do ambiente te causa dor de cabeça? (valor-p <0,001), ou 

seja, a proporção de indivíduos que acham que, em geral, sua audição é 

alterada é maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente causa 

muita dor de cabeça (60,9%) do que entre aqueles que consideram que o ruído 

do ambiente causa pouca dor de cabeça (18,0%).   

 O ruído do ambiente te causa falta de apetite? (valor-p = 0,003), 

ou seja, a proporção de indivíduos que acham que, em geral, sua audição é 

alterada é maior entre aqueles que consideram que o ruído do ambiente causa 

muita falta de apetite (53,2%) do que entre aqueles que consideram que o 

ruído do ambiente causa pouca falta de apetite (28,3%).   

 O ruído da abertura e fechamento das portas do veículo te 

incomoda? (valor-p = 0,062), ou seja, a proporção de indivíduos que acham 

que, em geral, sua audição é alterada é maior entre aqueles consideram que o 

ruído da abertura e fechamento das portas do veículo incomoda muito (46,8%) 

do que entre aqueles que consideram que o ruído da abertura e fechamento 

das portas do veículo incomoda pouco (31,1%).   

 O ruído dos celulares dos passageiros te incomoda? (valor-p = 

0,006), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que, em geral, sua 

audição é alterada é maior entre aqueles que acham que o ruído dos celulares 

dos passageiros incomoda muito (53,7%) do que entre aqueles que acham que 

o ruído dos celulares dos passageiros incomoda pouco (29,5%).  

 O ruído da central de taxi te incomoda? (valor-p < 0,001), ou seja, 

a proporção de indivíduos que acham que, em geral, sua audição é alterada é 

maior entre aqueles que acham que o ruído da central de táxi incomoda muito 

(55,8%) do que entre aqueles que acham que o ruído da central de táxi 

incomoda pouco (25,7%).  
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 O ruído de sirenes te incomoda? (valor-p < 0,001), ou seja, a 

proporção de indivíduos que acham que, em geral, sua audição é alterada é 

maior entre aqueles que acham que o ruído de sirenes incomoda muito (46,5%) 

do que entre aqueles que acham que o ruído de sirenes incomoda pouco 

(5,1%).  

 O ruído das conversas quando há mais de um passageiro te 

incomoda? (valor-p = 0,014), ou seja, a proporção de indivíduos que acham 

que, em geral, sua audição é alterada é maior entre aqueles que consideram 

que o ruído das conversas quando há mais de um passageiro incomoda muito 

(49,1%) do que entre aqueles que consideram que incomoda pouco (29,0%).  

 O ruído quando você está parado no ponto de taxi te incomoda? 

(valor-p = 0,009), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que, em geral, 

sua audição é alterada é maior entre aqueles que consideram que o ruído 

quando está parado no ponto de táxi incomoda muito (46,6%) do que entre 

aqueles que consideram que incomoda pouco (26,3%).  

 O ruído do telefone do ponto de taxi te incomoda? (valor-p = 

0,081), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que, em geral, sua 

audição é alterada é maior entre aqueles que consideram que o ruído do 

telefone do ponto de táxi incomoda muito (44,3%) do que entre aqueles que 

consideram que incomoda pouco (30,4%).  

 O ruído atrapalha seu raciocínio? (valor-p = 0,005), ou seja, a 

proporção de indivíduos que acham que, em geral, sua audição é alterada é 

maior entre aqueles que consideram que o ruído atrapalha muito o raciocínio 

(47,3%) do que entre aqueles que consideram que atrapalha pouco (25,3%).  

 

 O ruído te atrapalha na execução de tarefas? (valor-p = 0,062), ou 

seja, a proporção de indivíduos que acham que, em geral, sua audição é 

alterada é maior entre aqueles que consideram que o ruído atrapalha muito na 

execução das tarefas (46,8%) do que entre aqueles que consideram que 

atrapalha pouco (31,1%).  

 Você acha que o barulho no trabalho pode prejudicar os taxistas? 

(valor-p = 0,009), ou seja, a proporção de indivíduos que acham que, em geral, 

sua audição é alterada é maior entre aqueles que consideram que o barulho no 
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trabalho pode prejudicar muito os taxistas (44,1%) do que entre aqueles que 

consideram que pode prejudicar pouco (23,3%).  

 Zumbido (valor-p = 0,049), ou seja, a proporção de indivíduos que 

acham que, em geral, sua audição é alterada é maior entre aqueles dizem 

sentir zumbido (46,3%) do que entre os que dizem não sentir (30,3%). 

 Tontura (valor-p = 0,004), ou seja, a proporção de indivíduos que 

acham que, em geral, sua audição é alterada é maior entre aqueles que dizem 

sentir tontura (58,1%) do que entre os que dizem não sentir (30,3%). 

 Cefaléia (valor-p < 0,001), ou seja, a proporção de indivíduos que 

acham que, em geral, sua audição é alterada é maior entre aqueles que dizem 

ter cefaleia (53,4%) do que entre os que dizem não ter (20,0%). 

 Dor em região cervical? (valor-p = 0,004), ou seja, a proporção de 

indivíduos que acham que, em geral, sua audição é alterada é maior entre 

aqueles que dizem sentir dor em região cervical (46,8%) do que entre os que 

dizem não sentir (24,3%). 

 Faz uso de cotonetes/objetos? (valor-p = 0,074), ou seja, a 

proporção de indivíduos que acham que, em geral, sua audição é alterada é 

maior entre aqueles que fazem uso de cotonetes/objetos (40,8%) do que entre 

os que não fazem uso (26,0%). 

 Você sente que tem uma perda auditiva? (valor-p < 0,001), ou 

seja, a proporção de indivíduos que acham que, em geral, sua audição é 

alterada é maior entre aqueles sentem que têm perda auditiva (64,2%) do que 

entre os que não sentem ter essa perda (0,0%). 

 Atualmente você acha que... (valor-p < 0,001), ou seja, a 

proporção de indivíduos que acham que, em geral, sua audição é alterada é 

maior entre aqueles acham que atualmente não ouvem como antes (53,7%) do 

que entre os que acham que ouvem como antes (0,0%). 
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Tabela 43. Distribuição de frequências conjunta entre a variável Em geral você 
diria que sua audição é... e algumas variáveis de interesse para as quais o 
valor-p do teste de associação1 foi inferior a 10%. 
Em geral você diria que sua audição é... Normal Alterada Total Valor-p  

(2) N % N % n % 

O local do seu trabalho é barulhento?     
 Não 35 85,4 6 14,6 41 100,0 0,001 

 Sim 63 56,2 49 43,8 112 100,0  
Você acha que você contribui com o ruído existente? 

 Não 44 75,9 14 24,1 58 100,0 0,010 

 Sim 50 54,9 41 45,1 91 100,0  
Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (rádio) 

 Não 39 84,8 7 15,2 46 100,0 <0,001 

 Sim 59 55,1 48 44,9 107 100,0  

Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (motor do seu carro) 

 Não 67 58,8 47 41,2 114 100,0 0,020 

 Sim 31 79,5 8 20,5 39 100,0  

Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo (problemas mecânicos) 

 Não 45 75,0 15 25,0 60 100,0 0,023 

 Sim 53 57,0 40 43,0 93 100,0  

Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo (tráfego de veículos) 

 Não 4 26,7 11 73,3 15 100,0 0,001 

 Sim 94 68,1 44 31,9 138 100,0  

Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo (circulação de pessoas) 

 Não 65 73,0 24 27,0 89 100,0 0,006 

 Sim 33 51,6 31 48,4 64 100,0  

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 . 
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Tabela 43.(continuação). Distribuição de frequências conjunta entre a variável 
Em geral você diria que sua audição é... e algumas variáveis de interesse para 
as quais o valor-p do teste de associação1 foi inferior a 10%. 

Em geral você diria que sua audição é... Normal Alterada Total Valor-p  

(2) n % N % n % 

O ruído do ambiente te deixa estressado? 
 Pouco 40 74,1 14 25,9 54 100,0 0,056 

 Muito 58 58,6 41 41,4 99 100,0  

O ruído do ambiente te causa falta de atenção? 
 Pouco 67 69,1 30 30,9 97 100,0 0,089 

 Muito 31 55,4 25 44,6 56 100,0  

O ruído do ambiente te incomoda? 

 Pouco 36 87,8 5 12,2 41 100,0 <0,001 

 Muito 62 55,4 50 44,6 112 100,0  

O ruído do ambiente te causa tontura? 

 Pouco 95 73,1 35 26,9 130 100,0 <0,001 

 Muito 3 13,0 20 87,0 23 100,0  
O ruído do ambiente dificulta a comunicação com os outros? 
 Pouco 36 90,0 4 10,0 40 100,0 <0,001 

 Muito 62 54,9 51 45,1 113 100,0  
O ruído do ambiente provoca formigamento na cabeça? 

 Pouco 98 71,0 40 29,0 138 100,0 <0,001 

 Muito 0 0,0 15 100,0 15 100,0  

O ruído do ambiente te causa mau humor? 
 Pouco 41 74,6 14 25,4 55 100,0 0,043 

 Muito 57 58,2 41 41,8 98 100,0  
O ruído do ambiente aumenta sua pressão? 
 Pouco 93 75,0 31 25,0 124 100,0 <0,001 

 Muito 5 17,2 24 82,8 29 100,0  
O ruído do ambiente te causa zumbido? 

 Pouco 62 86,1 10 13,9 72 100,0 <0,001 

 Muito 36 44,4 45 55,6 81 100,0  

O ruído do ambiente te causa dor de cabeça? 

 Pouco 73 82,0 16 18,0 89 100,0 <0,001 

 Muito 25 39,1 39 60,9 64 100,0  

O ruído do ambiente te causa falta de apetite? 

 Pouco 76 71,7 30 28,3 106 100,0 0,003 

 Muito 22 46,8 25 53,2 47 100,0  

1 Para a aplicação do teste de associação, a categoria Não sabe foi eliminada das questões em que constava. 

Além disso, todas as variáveis foram dicotomizadas . 
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Tabela 43. Distribuição de frequências conjunta entre a variável Em geral você 
diria que sua audição é... e algumas variáveis de interesse para as quais o 
valor-p do teste de associação1 foi inferior a 10%. 

Em geral você diria que sua audição é... Normal Alterada Total Valor-p  

(2) n % N % n % 

O ruído da abertura e fechamento das portas do veículo te incomoda? 
 Pouco 73 68,9 33 31,1 106 100,0 0,062 

 Muito 25 53,2 22 46,8 47 100,0  

O ruído dos celulares dos passageiros te incomoda? 

 Pouco 79 70,5 33 29,5 112 100,0 0,006 

 Muito 19 46,3 22 53,7 41 100,0  

O ruído da central de taxi te incomoda? 

 Pouco 75 74,3 26 25,7 101 100,0 <0,001 

 Muito 23 44,2 29 55,8 52 100,0  

O ruído de sirenes te incomoda? 

 Pouco 37 94,9 2 5,1   39 100,0 <0,001 

 Muito 61 53,5 53 46,5 114 100,0  

O ruído das conversas quando há mais de um passageiro te incomoda? 

 Pouco 71 71,0 29 29,0 100 100,0 0,014 

 Muito 27 50,9 26 49,1 53 100,0  

O ruído quando você está parado no ponto de taxi te incomoda? 

 Pouco 59 73,7 21 26,3 80 100,0 0,009 

 Muito 39 53,4 34 46,6 73 100,0  

O ruído do telefone do ponto de taxi te incomoda? 

 Pouco 64 69,6 28 30,4  92 100,0   0,081 

 Muito 34 55,7 27 44,3  61 100,0  
O ruído atrapalha seu raciocínio? 
 Pouco 59 74,7 20 25,3 79 100,0 0,005 

 Muito 39 52,7 35 47,3 74 100,0  

O ruído te atrapalha na execução de tarefas? 

 Pouco 73 68,9 33 31,1 106 100,0 0,062 

 Muito 25 53,2 22 46,8 47 100,0  
Você acha que o barulho no trabalho pode prejudicar os taxistas? 

 Não 46 76,7 14 23,3 60 100,0 0,009 

 Sim 52 55,9 41 44,1 93 100,0  
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 . 
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Tabela 43.(continuação).  Distribuição de frequências conjunta entre a 
variável Em geral você diria que sua audição é... e algumas variáveis de 
interesse para as quais o valor-p do teste de associação1 foi inferior a 10%. 

Em geral você diria que sua audição é... Normal Alterada Total Valor-p  

(2) n % N % n % 

Zumbido 

 Não 69 69,7 30 30,3 99 100,0 0,049 

 Sim 29 53,7 25 46,3 54 100,0  

Tontura 

 Não 85 69,7 37 30,3 122 100,0 0,004 

 Sim 13 41,9 18 58,1 31 100,0  

Cefaléia 

 Não 64 80,0 16 20,0 80 100,0 <0,001 

 Sim 34 46,6 39 53,4 73 100,0  

Dor em região cervical? 

 Não 56 75,7 18 24,3 74 100,0 0,004 

 Sim 42 53,2 37 46,8 79 100,0  

 Faz uso de cotonetes/ objetos? 

 Não 37 74,0 13 26,0 50 100,0 0,074 

 Sim 61 59,2 42 40,8 103 100,0  

Você sente que tem uma perda auditiva? 

 Não 57 100,0 0 0,0 57 100,0 <0,001 

 Sim 19 35,8 34 64,2 53 100,0  

Atualmente você acha que... 

 Normal 50 100,0 0 0,0 50 100,0 <0,001 

 Alterada 31 46,3 36 53,7 67 100,0  

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 . 

 

 

4.3. Parte III: Análise de consistência interna do questionário - Alpha de 
Cronbach 

 

 

A análise da consistência interna (confiabilidade) do questionário foi avaliada 

por meio da estatística Alpha de Cronbach. Essa estatística foi calculada por 

seção e para o questionário todo. Os resultados estão apresentados na Tabela 

44 (Vieira, 2009).  
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Tabela 44. Valores da estatística Alpha de Cronbach e classificação . 

Questionário 
Valor da estatística 
Alpha de Cronbach 

Confiabilidade 

Seção 1 0,779 Aceitável 

Seção 2 0,834 Bom 

Seção 3 0,822 Bom 

Seção 4          0,875 Bom 

Seção 5 0,828 Bom 

Seção 7 0,839 Bom 

Todo 0,956 Excelente 

 

 

5. DISCUSSÃO  

 

 

Nesse capítulo será apresentada a discussão dos resultados 

descritivos e estatísticos, comparando-os com a literatura consultada; com a 

finalidade de contemplar os objetivos estabelecidos.   

 

 

5.1 Discussão dos resultados descritivos     

Na presente pesquisa, a amostra (n=153) foi composta apenas de 

sujeitos do sexo masculino, com idade média de 44 anos e média do tempo de 

experiência de 13,4 anos. Tais características se assemelham às amostras dos 

estudos de Vieira (2009) e Carvalho (2012). 

 A distribuição das variáveis Idade e Anos de experiência são 

assimétricas, apresentando medianas iguais a 46 anos e 11 anos, 

respectivamente, e não interferiram nos resultados desta pesquisa. No entanto, 

no estudo que Portela et al. (2013) realizou com taxistas em Curitiba-PR, os 

resultados demonstraram que a sensação de incômodo foi maior nos 

motoristas mais jovens, do que nos mais velhos e com maior tempo de 

atuação.  

Em relação ao que mais o agrada no trabalho, 73,86% não mencionam 

a quietude/ tranqüilidade; corroborando com o estudo de Gelardi (2014) que 

demonstra o quanto os locais laborais são barulhentos. 
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O barulho e o trânsito (57,51%) aparecem como o que mais desagrada 

os taxistas no trabalho, seguido da violência (15,03), remuneração (11,76) e do 

estresse (7,84%). Esses dados vão ao encontro dos resultados obtidos por 

Lima et al (2014), Soares (2014) e Braga e Zili (2015), evidenciando que a 

responsabilidade e a segurança absoluta dos taxistas é um contraponto ao 

medo dos danos que possam sofrer em seu ambiente de trabalho.  

A maioria (62,09%) dos taxistas consideram que o barulho está 

presente em seu local de trabalho repetidamente/ sempre. O resultado 

corrobora com outros estudos que também ressaltam este aspecto (Petian, 

2008; Souza et al., 2009; Neli, 2014 e Gelardi, 2014).  

É importante ressaltar que 58,48% dos taxistas acham que contribuem 

para o barulho existente. A mesma característica foi identificada na pesquisa 

que utilizou o mesmo instrumento, com diferente categoria profissional 

(tratorista), em que 80% dos indivíduos tem consciência de que contribuem 

para o ruído existente (Neli, 2014). Isso demonstra que a população se 

preocupa com os danos que a poluição sonora pode causar na saúde e 

qualidade de vida. 

 A respeito do período do dia que tem mais barulho, nos três turnos de 

trabalho, o período da tarde é quando o barulho é considerado pior (60,32%, 

73,91% e 59,09%, respectivamente). Conforme estudo de Hamidi et al (2014) o 

período do dia em que os condutores de trem sentem mais barulho é ao meio 

dia, horário em que há maior circulação de pessoas. 

Quanto às principais fontes de ruído externas ao veículo, os taxistas 

consideram o tráfego de veículos, a construção civil e o comércio conforme 

tabela 14. Isso demonstra a importância de estudar o incômodo também em 

outras fontes de ruído, como nas pesquisas de Petian (2008), Agarwall e 

Swami (2011), Golmohammadi et al. (2013), Portela et al (2013), Vianna et al. 

(2015).  

Quanto à percepção subjetiva do ruído, o estresse e o incômodo foram 

citados com maior freqüência, 67,71% e 73,21% respectivamente. Esses 

resultados também foram encontrados em Almeida (2010) com 76,6% dos 

taxistas com algum grau de estresse e em Soares (2014), que conclui em seu 

estudo que o estresse afeta diretamente a qualidade de vida dos taxistas. Já o 

incômodo relacionado ao ruído do tráfego também foi achado nos estudos de 
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Petian (2008), Sousa, Fiorini e Guzman (2009), Argalasova-Sobotova e 

Lekaviciute (2013), Vianna, Cardoso e Rodrigues (2013), Golmohammadi et al. 

(2013), Hamadi et al. (2014) e em Portela et al (2013) que conclui que o grupo 

com maior sensação de incômodo também parece ser o que mais possui 

problemas de saúde decorrentes da exposição ao ruído. 

No presente estudo, 73,85% dos taxistas apresentam dificuldade de 

comunicação (73,85%), e 69,99% afirmam que o ruído atrapalha no 

entendimento do que os outros estão falando, o que ratifica os estudos de 

Petian (2008), Sousa, Fiorini e Guzmam (2009), Siqueira (2012), 

Golmohammadi et al. (2013), Hamadi et al (2014), Gelardi (2014) e Nelli 

(2014). 

Quanto aos efeitos adversos que o ruído causa, o mau humor 

(64,06%), a irritação (65,96%) e o cansaço (56,86%) foram os mais citados. 

Corroborando com o estudo de Berraho et al (2006), que verificou que esses 

efeitos adversos fazem com que os taxistas tenham dificuldade em manter a 

qualidade no trabalho. 

Quando os taxistas eram questionados se o ruído poderia os prejudicar 

60,78% disseram que sim, sendo que os efeitos na saúde mais citados pelos 

taxistas foram: estresse (11,11%), perda auditiva (9,15%), insônia (8,50%), 

conforme tabela 31. No estudo de Vianna, Cardoso e Rodrigues (2015) com a 

população de Porto, 88% consideraram o ruído ambiental um problema que 

poderia os prejudicá-los de alguma forma, demonstrando que a população 

parece estar cada vez mais preocupada com a poluição sonora do local em 

que vivem. 

E quando questionados o que poderia ser feito para melhorar o barulho 

na cidade 43,14% sugeriu como estratégia a educar e conscientizar as 

pessoas, a mesma resposta foi dada pela população estudada por Gelardi 

(2014), o que pode indicar a necessidade de ações de educação ambiental 

para a população, assim como mais políticas públicas voltadas para este tema. 

Quanto à sintomatologia, o zumbido aparece em 35,29% da população 

e este piora ou aparece mais quando o indivíduo está em situação de estresse. 

No estudo de Hamidi et al.(2014) 42,7% dos condutores de trem tiveram 

zumbido, assim como em Petian (2008), 30% dos trabalhadores de comércio 

também apresentam zumbido. 
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O incômodo para sons fortes foi verificado em 66% dos taxistas o que 

está de acordo com Nelli (2014), em que 40% dos trabalhadores apresentaram 

este resultado. 

Em relação a percepção da audição 34,64% sentem que tem perda 

auditiva, 35,95% sentem que a audição é boa e 32,68% afirmam de ouvem da 

mesma forma que antes. Esses dados também foram encontrados nos estudos 

de Aslam et al., 2008; Petian (2008);  Sousa, Fiorini e Guzmam (2009), Gelardi 

(2014), Hamidi et al. (2014) e Nelli (2014). 

 

 

5.2 Discussão dos resultados estatísticos  

As análises estatísticas indicaram diversas associações para os 

desfechos que foram determinados. Ao selecionar quatro variáveis 

dependentes: incômodo, estresse, dificuldade para se comunicar e a presença 

de perda auditiva, foi possível observar associações estatisticamente 

significantes com um conjunto de variáveis independentes, principalmente 

aquelas associadas à presença de ruído no ambiente. 

Com relação às principais fontes que contribuem para aumentar o ruído 

no local de trabalho, todas as associações deram estatisticamente muito 

significantes com os desfechos e estão apresentadas nas tabelas... 

Algumas das variáveis que se associaram aos quatro desfechos 

também foram estudadas em outros trabalhos nacionais e internacionais. 

O barulho no local de trabalho apresentou alta significância para os 

quatro desfechos pesquisados. Estes resultados podem ser observados em 

outros estudos com diferentes profissões e tipo de ruídos (Petian, 2008; Sousa, 

Fiorini, Guzman, 2009; Shepherd et al, 2011; Golmohammadi, 2013; Gelardi, 

2014; Hamidi et al., 2014; Nelli, 2014). 

Apesar da legislação existente para regulamentar o nível de pressão 

sonoro, o ruído nos ambientes laborais ainda é um problema recorrente. 

As intensidades mais elevadas foram encontradas na construção civil, 

indústria, agricultura e transporte, conforme relatório do Observatório Europeu 

de Riscos (2006).  

 A Europen Agency for Safety and Health at Work em uma publicação 

sobre o departamento de transportes, verificou que os trabalhadores deste 
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setor estão um pouco mais expostos ao ruído do que a população trabalhadora 

européia média, 6,4% contra 5,6% da população ativa. 

O trânsito, mais especificamente o tráfego de veículos representa uma 

importante fonte de ruído em diversos ambientes. Estudos citam o ruído urbano 

como a principal fonte de poluição sonora (Sousa, Fiorini, Guzman, 2009; 

Agarwale, Swami, 2011; Argalasova-Sobotova, Lekaviciute, 2013; Vianna, 

Cardoso, Rodrigues, 2015). Na Europa Ocidental o ruído do trânsito, segundo 

World Heath and Organization (2011), foi responsável pela redução de mais de 

um milhão de anos de vida saudável. 

 O ruído ambiental é um fator que reduz a inteligibilidade de fala, desta 

forma gera associação significante entre a poluição sonora, o estresse, a 

irritabilidade e o incômodo (Petian, 2008; Sousa, Fiorini, Guzman (2009), 

Gelardi,2014) 

As alterações na comunicação causadas pela presença de ruído no 

ambiente, também foram verificadas em pesquisas anteriores. Sousa, Fiorini e 

Guzman (2009), destacaram em seu estudo que 58,3% dos bombeiros do setor 

COBOM e 16,9% dos que são do setor de operações relatam alterações na 

comunicação devido ao ruído do ambiente. Siqueira (2012) pesquisou a 

associação entre o ruído ambiental e os efeitos na saúde em motoristas de 

transporte público, 14% relatam problemas de comunicação devido ao ruído 

dos ônibus. A associação foi estatisticamente significante entre o ruído, 

comunicação, o estresse e o incômodo em Golmohammadi et al (2013). 

Segundo Gelardi (2014) 72% dos militares sentem dificuldade para se 

comunicar com os outros devido ao ruído ambiental e das aeronaves e 60% 

afirma que o ruído atrapalha no entender o que os outros estão falando. 

Outras variáveis que mostraram associação significativa com os quatro 

desfechos formam: A falta de atenção, tontura, mau humor, incômodo, 

aumento de pressão, zumbido, cansaço, falta de apetite, interferência na 

eficiência do trabalho e na execução de tarefas. Enquanto para os três 

primeiros desfechos (incômodo, estresse e a dificuldade de comunicação) a 

variável com significância foi à autopercepção de alteração da audição. As 

variáveis: irritação, eficiência no trabalho, incômodo com sons fortes, 

desatenção, entender o que os outros falam apareceram associadas somente 

aos desfechos de estresse e dificuldade de comunicação com os outros.  
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Tais associações obtidas nesta pesquisa são observadas em outros 

estudos. Segundo Siqueira (2012) destaca que a dificuldade em manter a 

atenção foi relatada por 6% dos motoristas de transporte público, como uma 

das interferências do ruído nas atividades laborativas.  

Em Hamidi et al. (2014), 53,9% dos condutores de trem sentiram que o 

ruído afetou de alguma forma o trabalho, 63,5% apresentou perda da 

concentração, esse resultado corrobora com  a associação encontrada neste 

estudo. 

Nos motoristas profissionais, como os taxistas, a desatenção e a perda 

da concentração pode levar a acidentes, causando danos tanto para si quanto 

a terceiros.  

A queixa de zumbido aparece com grande associação entre todos os 

desfechos. Conforme Portela et al.(2013) o grupo de motoristas de ônibus com 

maior incidência de zumbido eram também os mais irritados pelo ruído. Para 

Siqueira 27% dos motoristas de transporte público apresentaram com sintomas 

auditivos do ruído o zumbido. 10,1% dos bombeiros apresentaram zumbido, 

conforme Souza, Fiorini Guzman (2009). Em militares esta queixa estava 

presente em 74,5% (Gelardi, 2014), em condutores de trem observaram 42,7%, 

comerciantes 30% (Petian, 2008). A World Health Organization (2011) 

observou que o zumbido é um dos principais sintomas da exposição ao ruído, 

seja no trabalho, lazer ou ambiente.  

Assim como os resultados da presente pesquisa indicam, a associação 

entre sintomas auditivos e não auditivos por exposição ao ruído urbano, este 

também é um fator observado em vários estudos (Aslam et al., 2008; Petian, 

2008; Majumder et al., 2009; Sousa, Fiorini e Guzman, 2009; Agarwal e Swami, 

2011; Shepherd et al. 2011; Siqueira, 2012; Argalasova-Sobotova e 

Lekaviciute, 2013; Golmohammadi et al., 2013; Portela et al, 2013; Gelardi, 

2014; Hamidi et al., 2014; Lima et al, 2014; Magari et.al, 2014; Nelli, 2014; 

Vianna, Cardoso e Rodrigues, 2015). 

Devido ao número de variáveis com alta significância, não foi realizada 

a regressão logística, pois para isso teríamos que eliminar algumas delas. 

Com relação a consistência interna (confiabilidade) do instrumento 

utilizado na pesquisa, o Alpha de Cronbach indicou que o questionário é 

excelente (0,956). O Alpha também foi obtido nas secções separadamente, 
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sendo que o único que deu aceitável foi a primeira seção (0,779), o restante do 

questionário foi bom com Alpha entre (0,875 a 0,822). Concluindo que o 

questionário utilizado na presente pesquisa é de alta confiabilidade para a 

amostra. 
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6. CONCLUSÃO 

 

 A maior parte dos taxistas (73,86%), não faz menção à 

tranqüilidade / quietude no ambiente de trabalho. 

 O barulho no ambiente laboral foi citado como o que mais 

desagrada, sendo citado por 66,01% dos taxistas. 

 Para explicar com que freqüência o ruído está presente no 

trabalho a maioria citou como repetidamente / sempre (62,09%), e 83,00% 

considera o ruído moderado / intenso. 

 As fontes de ruído dentro do carro foram o rádio, conversa e 

problemas mecânicos (mais de 52,00%), e as externas foram o tráfego de 

veículos, construção civil e o comércio (mais de 68,00%). 

 Os efeitos adversos do ruído provocados nos taxistas com mais 

freqüência foram: o estresse (64,71%), incômodo (73,21%), a dificuldade de 

comunicação (73,85%), mau humor (64,06%), irritabilidade (66,02), cansaço 

(56,86%), zumbido com 52,95%). 

 A maioria dos taxistas, 60%, acha que o ruído pode prejudicá-los 

de alguma forma, como o estresse (11,11%) e a perda auditiva (9,15%). 

 Como estratégia para diminuir o ruído do ambiente urbano, os 

taxistas citaram educar / conscientizar as pessoas (43,14%) como uma 

alternativa viável. 

 66% sentem incômodo a sons fortes. 

 Somente 32,68% dos taxistas acham que ouvem da mesma forma 

que antes.  

 O Incômodo, o estresse, a dificuldade de se comunicar e a 

autopercepção da perda auditiva foram estatisticamente associados com o 

ruído urbano e com vários efeitos adversos na saúde, decorrentes desta 

exposição. 

 A consistência interna (confiabilidade) do questionário utilizado na 

pesquisa foi excelente. 
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8. ANEXOS  

 

ANEXO 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Prezado(a) participante: 

 

Sou mestranda do curso de Fonoaudiologia da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo. Estou realizando uma pesquisa sob supervisão do(a) professor(a) Drª Ana Cláudia 

Fiorini, cujo objetivo é verificar o incômodo causado pelo ruído em taxistas na região central do 

município de São Paulo. 

Sua participação envolve responder um questionário sobre o incomodo do ruído 

ambiental, que irá durar aproximadamente 15 minutos.  

A participação nesse estudo é voluntária e se você decidir não participar ou quiser 

desistir de continuar em qualquer momento, tem absoluta liberdade de fazê-lo. 

Na publicação dos resultados desta pesquisa, sua identidade será mantida no mais 

rigoroso sigilo. Serão omitidas todas as informações que permitam identificá-lo(a).  

Mesmo não tendo benefícios diretos em participar, indiretamente você estará 

contribuindo para a compreensão do fenômeno estudado e para a produção de conhecimento 

científico. 

Quaisquer dúvidas relativas à pesquisa poderão ser esclarecidas pelo(s) 

pesquisador(es) fone (11) 96860-1811 ou (11) 949855037 ou pela entidade responsável – 

Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP. 

Atenciosamente 

__________________________ 

Marjorie Juliana Silva Grüdtner 

Mestranda PUC-SP / RA00138241 

Consinto em participar deste estudo e declaro ter recebido uma 

cópia deste termo de consentimento. 

 

 

_______________________ 

Nome e assinatura do participante 

 

_______________________ 

             Local e data 
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ANEXO 2 

 
 

Questionário de Juang et al. (2010) adaptação para TAXISTAS. 
 
 

1.Nome:________________________________________________________
____ 

2. Gênero:0. Masculino1. Feminino  

3.Data de Nascimento: 

_______________________________________________ 

4.Local de 

atuação:__________________________________________________ 

5.Anos de 

experiência:_______________________________________________ 

6.Turno de trabalho: 0. Diurno     1. Noturno 

7.O que mais o/a agrada em particular no seu trabalho? (pergunta aberta) 

0.  Alguma menção à quietude/tranquilidade. 

1.Nenhuma menção à quietude/tranquilidade. 

8. O que mais o desagrada no seu trabalho?  

0.  Alguma menção ao barulho. 

1. Nenhuma menção ao barulho. 

9. O local do seu trabalho é barulhento?             

0. Nunca / 1. Raramente / 2. Às vezes / 3. Repetidamente / 4.Sempre 

10. Como você classifica a intensidade deste barulho: 

0.Ruído ausente / 1.Ruído leve / 2.  Ruído moderado / 3.  Ruído intenso / 4.  

Não sabe 

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

0.  Não / 1.  Sim / 2. Não sabe 

12.Turnos trabalhados: 0.Diurno / 1. Noturno / 2. Ambos 

Se 0 (diurno),  1 ou 2. (da questão13a) 

Se 1 (noturno), 2 ou 3. 

Se 2 (ambos), 1, 2 ou 3. 
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12a.Na sua opinião, que período do dia o barulho é pior?     

1.  Manhã / 2.Tarde / 3.Noite 

 

 

Seção 1 – As fontes de ruído 

13. Quais as principais fontes de barulho dentro do seu veículo: 

Rádio.  0. Não          1. Sim          

Conversa dos passageiros.  0. Não        1. Sim 

Motor do seu carro.  0. Não         1. Sim 

Problemas mecânicos. 0. Não       1. Sim 

Outros__________________________________________________________

____ 

14. Quais as principais fontes de barulho fora do seu veículo: 

Tráfego de veículos (carros, ônibus, moto, ambulância, outros). 0. Não     1. 

Sim 

Construção civil. 0. Não      1. Sim 

Comércio. 0. Não      1. Sim 

Circulação de pessoas. 0. Não      1. Sim 

Outros__________________________________________________________

____ 

 

Seção 2 – Percepção subjetiva do ruído ambiente 

15. O barulho do ambiente te deixa estressado? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

16. O barulho do ambiente te causa falta de atenção? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

17. O barulho do ambiente te incomoda? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

18. O barulho 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  

19. O barulho do ambiente dificulta a comunicação com os outros? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

20. O barulho do ambiente provoca formigamento na cabeça? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

21. O barulho do ambiente te causa mau humor? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

22. O barulho do ambiente te irrita? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

23. O barulho 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 

24. O barulho do ambiente acelera seu coração? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

25. O barulho do ambiente te causa zumbido? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

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

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

27. O barulho do ambiente te deixa mais cansado? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

28. O barulho do ambiente te causa falta de apetite? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

 

Seção 5 – Experiência do ruído de diferentes fontes  

29. O ruído da abertura e fechamento das portas do veículo te incomoda? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

30. O ruído dos celulares dos passageiros te incomoda? 
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0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

31. O ruído da central de taxi te incomoda? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

32. O ruído de buzinas (em geral) te incomoda? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

 

33. O ruído de sirenes te incomoda? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

34. O ruído das conversas quando há mais de um passageiro te 

incomoda? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

35. O ruído do rádio do veículo te incomoda? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

36. O ruído quando você está parado no ponto de taxi te incomoda? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

37. O ruído do telefone do ponto de taxi te incomoda? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

38 Existe outro ruído que te incomoda durante a jornada de trabalho? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

 

Seção 6 – Impacto do ruído ambiente na performance do trabalho 

39. O ruído atrapalha sua eficiência no trabalho?  

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

40. O ruído atrapalha seu raciocínio? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

41. O ruído te deixa desatento? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

42. O ruído te atrapalha na execução de tarefas? 

0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

43. O ruído te atrapalha de entender o que os outros estão falando? 
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0. Nada / 1. Muito pouco / 2. Mais ou menos / 3. Bastante / 4. Extremamente 

44. Você acha que o barulho no trabalho pode prejudicar os taxistas? 

0. Não / 1. Sim. 

Como?_________________________________________________________

_____ 

45. Existe algum barulho que você considere necessário na rua?  

0. Não / 1. Sim. 

Como?_________________________________________________________

_____ 

 

46. Na sua opinião, o que pode ser feito para melhorar o barulho na 

cidade?-

_______________________________________________________________

____ 

 
SINTOMAS 
47. Otorréia? 0. Não / 1. Sim 
47a.Se sim,  
0. Orelha direita / 1. Orelha esquerda / 2. Ambas 
47b. Características: 
0. Límpida / 1. Purulenta / 2. Sanguinolenta 
47c.Tem cheiro?  
0. Não / 1. Sim 
48.Otalgia? 
0. Não / 1.  Sim  
48a. Se 1: 
0. Orelha direita / 1. Orelha esquerda / 2. Ambas 
49.Plenitude Aural? 
0. Não / 1.  Sim  
49a. Se 1: 
0. Orelha direita / 1. Orelha esquerda / 2. Ambas 
50.Zumbido? 
0. Não / 1. Sim  
50a. Se 1, 
0. Orelha direita / 1. Orelha esquerda / 2. Ambas 
50b.Pitch 
0. Pitch Grave / 1. Pitch Agudo 
50c. Frequência: 
0. Constante / 1.Variável 
50d.Associado a tontura?  
0. Não / 1. Sim 
50e.Quando aparece/piora? 
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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 
8. Quando usa estetoscópio 
 
50f.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 
51.Incômodo a sons fortes? 
0. Não / 1.Sim  
52.Tontura? 
0. Não / 1.Sim  
53. Cefaléia? 
0. Não / 1.Sim 
54. Dor em região cervical?  
0. Não / 1.Sim  
55. Faz uso de cotonetes/objetos? 
0. Não / 1.Sim  
56. Você sente que tem uma perda auditiva? 
0. Não / 1.Sim / 2. Não sabe 
57. Em geral você diria que sua audição é... 
0. Ruim / 1. Regular / 2. Boa / 3. Muito boa / 4. Excelente 
58. 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 

 

 


	PONTIFICA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
	24 de setembro

