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RESUMO  

 

A ambiência no Alojamento Conjunto (AC) é importante para a recuperação e 
adaptação do binômio mãe/bebê. O ruído é um dos aspectos que podem afetar este 
processo. Objetivo: Mensurar os níveis de ruído e investigar a percepção e os 

efeitos sobre a saúde dos profissionais de enfermagem e usuárias do Alojamento 
Conjunto em uma maternidade de referência para gestação de alto risco do 
município de Curitiba-PR. Método: Trata-se de um estudo quantitativo,que realizou 
a mensuração dos níveis de ruído ambiental em Alojamento Conjunto e avaliou a 
percepção de usuárias e profissionais de enfermagem sobre os efeitos nocivos na 
saúde em geral e auditiva. O ruído foi mensurado, dentro da rotina normal do 
serviço, no período da manhã, tarde e noite com o Medidor Integrador marca Bruel e 
Kjaer tipo 2230 calibrado na compensação “A”. A percepção do ruído e dos seus 
efeitos na saúde foi levantada através de entrevistas com profissionais e usuárias. 
Os dados foram categorizados e identificadas suas freqüências e porcentagens. 
Resultados: Os níveis de ruído encontrados em todas as áreas do Alojamento 
Conjunto estão acima do recomendado pela literatura. De acordo com a NBR-
10152/2000 da ABNT, os níveis de ruído de uma enfermaria do hospital não devem 
ultrapassar 45 dB(A). Na sala de cuidados do recém-nascido, no período noturno, 
sem a presença de pacientes e funcionários encontrou-se o nível mínimo de ruído 
de 45,6 dB(A) e no posto de enfermagem no período manhã o nível máximo de 76,5 
dB(A). Neste estudo não foram encontrados níveis de ruído acima de 85 dB(A), 
portanto o ambiente deste estudo não é considerado insalubre para a audição de 
acordo com a Legislação Trabalhista Brasileira. Constatou-se que as usuárias e os 
profissionais de enfermagem estão expostos, diáriamente, a fontes de ruído 
advindos do processo de trabalho da equipe de saúde, do comportamento dos 
usuários e dos funcionários e de ruído externo da maternidade. Tanto profissionais 
de enfermagem e usuárias acreditam que o ruído prejudica a saúde e a recuperação 
dos pacientes e apontam ações que podem ajudar a minimizar os efeitos do ruído no 
ambiente do AC. Conclusão: O estudo indicou que todas as áreas estavam com 
níveis de ruído acima dos recomendados. Foi unânime a percepção de que o ruído 
interfere na ambiência do AC, afeta as atividades diárias e tem efeitos prejudiciais 
sobre a saúde dos profissionais, gestantes, puérperas e recém-nascidos. 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: enfermagem; maternidade; efeitos do ruído; ambiência; saúde 

ocupacional. 
 
 
 



ABSTRACT 

 

 
The rooming-in, as a place to assist pregnant women, postpartum women and 
newborns, are environments which mix human voices, beats and ringtonesof 
technological developments. These conditions can impair hearing and general health 
of users and health professionals. Objective: To measure noise levels and 
investigating the perception and the effects on the health of nursing professionals 
and users of a reference high-risk pregnancy  maternity  in the city of Curitiba-PR. 
Methods: This is a quantitative study, which conducted the measurement of 

environmental noise levels and assessed the perception of users and nurses about 
the harmful effects on general health and hearing. The noise was measured within 
the normal routine of the service, in the morning, afternoon and evening with the 
meter Bruel and Kjaer Integrator brand type 2230 calibrated compensating "A". The 
perception of noise and its effects on overall health and hearing was raised through 
interviews with professionals and users. Results: The noise levels in all areas of the 

rooming-in are above the recommended in literature. According to ABNT NBR-
10152/2000, the noise levels of a hospital ward should not exceed 45 dB(A). In-room 
care of the newborn without the presence of patients and staff it was found at night 
the minimum noise of 45.6 dB(A). At the nursing station it was found peak of 76.5 
dB(A) in the morning. This study haven't found noise levels above 85 dB(A), so the 
environment of this study is not considered unhealthy for the hearing, in accordance 
with Brazilian Labor Laws. It was found that users and nurses are exposed daily to 
noise sources arising from the work process of the health team, the crying of babies, 
the behavior of users and staff and external noise of motherhood. Both nurses and 
users believe that noise impairs the health and recovery of patients, however suggest 
actions that can help minimize the effects of noise in the AC. Conclusions: The 
study indicated that all places were with noise levels above those recommended. It 
was unanimous among the users that the noise interferes with the AC‟s ambience 
and affects daily activities and has harmful effects on workers, pregnant women, 
postpartum women and newborns. 
 
 
Key words: nursing; maternity; noise effects; ambience, occupational health. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O presente estudo situa-se na linha de pesquisa de Saúde Coletiva do 

Programa de Mestrado em Distúrbios da Comunicação da Universidade Tuiuti do 

Paraná, cujo objetivo é desenvolver pesquisas sobre os fatores determinantes no 

processo saúde-doença e ações na promoção da saúde. O foco de interesse desse 

trabalho é a saúde de gestantes, puérperas, recém-nascidos e profissionais de 

enfermagem, quanto ao ruído na ambiência do Alojamento Conjunto de um Hospital 

de Ensino. 

A pesquisa foi desenvolvida a partir da trajetória profissional da autora, como 

enfermeira, iniciada em 1996, em uma maternidade pública que é de referência no 

SUS para gestação de alto risco no maior Hospital Público de Ensino da cidade de 

Curitiba-PR. Neste há grande circulação de pessoas: visita das famílias e amigos, 

além do próprio movimento de profissionais, usuários, equipamentos e pessoal de 

apoio. A maternidade é também campo de estágio para a formação acadêmica de 

alunos de todas as áreas da saúde de universidades públicas e privadas, da 

graduação e da pós-graduação. Nesse ambiente ruidoso as puérperas, gestantes e 

recém-nascidos acabam tendo poucas horas de repouso, e tornam-se difíceis a 

organização do trabalho e a concentração dos profissionais de saúde. 

Pesquisas sobre ruído em Alojamento Conjunto ainda são incipientes. Foram 

encontrados poucos estudos que expressem as condições acústicas desse setor ou 

que tratam da análise do ruído em maternidades. Assim, visando o bem-estar dos 

usuários e dos profissionais de saúde que freqüentam esses locais, torna-se 

relevante a realização de estudos avaliativos dos níveis de ruído que possibilitem o 
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despertar da elaboração de novas estratégias e comportamentos no ambiente 

hospitalar. 

O estudo foi estruturado em oito capítulos, que são apresentados no texto a 

seguir: 

 Capítulo 1 - Introdução 
 
  Capítulo que trata da apresentação e relação do tema da pesquisa. Nesta 

parte da dissertação são expostas as diretrizes centrais e aspectos que levaram a 

autora a desenvolver o trabalho. 

 Capítulo 2 – Objetivos 

 Porção do estudo que trata do que se busca por meio da pesquisa 

desenvolvida.  

 Capítulo 3 – Revisão de Literatura 
 

Neste capítulo foi realizada a fundamentação teórica do estudo. A seção foi 

dividida em várias partes, de acordo com a natureza do tema abordado. 

 Capítulo 4 – Metodologia 

 Capítulo que trata dos métodos utilizados no estudo. São abordados os 

sujeitos estudados, o tipo da pesquisa, o local e o modo pelo qual ocorreu a coleta 

de dados: a medição dos níveis de ruído e as entrevistas junto aos profissionais e 

pacientes. 

 Capítulo 5 – Resultados  

 Neste capítulo foram apresentados os resultados obtidos pelo estudo.  

 Capítulo 6 - Discussão 

As informações colhidas por meio das medições e entrevistas foram 

analisadas e interpretadas à luz do referencial teórico sobre saúde auditiva, ruído e 

ambiência. 
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 Capítulo 7 – Conclusão 

Seção que apresenta as conclusões finais do estudo juntamente com 

sugestões para possível controle do ruído. Também foram avaliados os métodos e 

técnicas empregados. 

 Capítulo 8 – Recomendações 

Capítulo que encerra o estudo trazendo as sugestões da autora e seus 

apontamentos frente ao material obtido no estudo. 



 21 

1 INTRODUÇÃO 
 

A Política Nacional de Humanização da Atenção e da Gestão do SUS – 

HUMANIZA SUS, em 2003, instituiu a ambiência hospitalar como estratégia para 

alcançar a qualificação da atenção e da gestão em saúde no SUS. Esta política 

enfatiza a qualidade do serviço e valoriza não apenas os procedimentos técnicos em 

si, mas também os aspectos voltados ao tratamento do espaço físico entendido 

como espaço social, profissional e de relações interpessoais que deve proporcionar 

atenção acolhedora, resolutiva e humana. 

 Como será discutido posteriormente a ambiência relaciona três grandes 

eixos articuladores: o processo de trabalho, a confortabilidade e a gestão. Dentro da 

confortabilidade, que busca olhar para os elementos do ambiente que podem afetar 

a saúde dos usuários e dos trabalhadores, está o ruído, principal foco deste estudo. 

O ruído está cada vez mais presente nos hospitais, que deveriam ser 

ambientes silenciosos. Estudos sobre ruídos em Unidades Neonatais constatam que 

as tecnologias incorporadas para cuidar dos recém-nascidos contribuem para a 

sobrevivência das crianças (LAMY, 1995), mas quando o barulho de instrumentos se 

une aos choros dos bebês, às vozes dos adultos e à entrada e saída das pessoas 

constituem uma situação de poluição sonora (SCOCHI et al. 2001). 

Apesar dos recém-nascidos não terem como impor modificações na 

sonoridade ambiental, são dotados de competência comportamental que lhes 

“permite expressar conforto ou desconforto, que pode influenciar os profissionais da 

unidade a introduzir mudanças na ambiência” (KAKEHASHI et al., 2007, p. 405). 

Segundo Tamez e Silva (2002), os níveis de ruído elevados atingem 

potencialmente o frágil sistema auditivo do recém-nascido, principalmente dos 
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prematuros. Ruídos altos podem prejudicar a sua cóclea, causando perda de 

audição, além de interferirem no repouso e sono levando-o à fadiga, à agitação, à 

irritabilidade e ao choro. Contribuem também para o aumento do consumo de 

oxigênio e a frequência cardíaca, o que resulta em aumento do consumo calórico e 

ganho lento de peso. O ganho de peso do recém-nascido na maternidade constitui 

uma variável importante de avaliação do crescimento e evolução ponderal. É 

considerado um fator primordial como critério para análise de desenvolvimento, além 

de determinar a alta hospitalar. Portanto, o repouso auditivo é importante ao recém-

nascido para o desenvolvimento e crescimento e não para responder aos estresses 

provocados pelos ruídos, que pode levá-lo à demora no ganho de peso e até atrasar 

sua alta hospitalar. 

Além dos danos já citados, se o ruído atingir níveis muito elevados, pode 

causar perda da audição e aumento da pressão arterial (efeitos fisiológicos); 

incômodos (efeitos psicológicos), tensão, baixa do desempenho, interferência nas 

comunicações orais e irritabilidade. É um dos agentes de risco mais encontrados 

nos diversas atividades profissionais, seja em serviços privados ou públicos, de 

pequeno ou grande porte, desde o setor industrial ao setor de serviços, mas não é o 

único a impactar a audição e comprometer a comunicação de saúde dos 

trabalhadores (GONÇALVES, 2009). 

A Agência Européia para a Segurança e Saúde do Trabalho (2005) alerta que 

o efeito mais conhecido da exposição ao ruído do trabalhador é a perda de audição. 

Contudo, o ruído pode igualmente agravar o estresse e aumentar o risco de 

acidentes. A forma como o ruído afeta os níveis de estresse depende de uma série 

de fatores, tais como a natureza do ruído, a complexidade da tarefa a ser realizada 

pelo trabalhador, a profissão e o próprio trabalhador. 
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O excesso de ruído em ambiente hospitalar também pode afetar o 

desempenho e a concentração dos profissionais de saúde (SOUZA, 2006). O 

funcionamento de aparelhos, o arrastar de cadeiras, a manipulação de objetos, o 

excesso de conversação, o bater das portas, a movimentação das camas, etc., 

podem levar o nível de ruído a ultrapassar os limites de tolerância1. O aumento do 

barulho em todas essas situações poderá de alguma forma influenciar as atitudes, 

as condições físicas e de trabalho dos profissionais de saúde. 

O trabalho dos profissionais de saúde deste estudo é realizado no Alojamento 

Conjunto. Para fins deste estudo, tomou-se como base a definição de Alojamento 

Conjunto da Portaria2 MS/GM 1016, de 26 de Agosto de 1993. No entanto, é 

importante ressaltar que este serviço também atende recém-nascidos de risco 

controlado, ou seja, que precisam de mais cuidados, a exemplo de prematuros, 

recém-nascidos cujas mães têm sorologia positiva para doenças infectocontagiosas, 

doenças metabólicas (Diabetes) e outros. As puérperas, cujos recém-nascidos estão 

internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), ficam no Alojamento 

Conjunto até que o recém RN tenha condições de ficar lado a lado na enfermaria ou 

até a alta hospitalar do RN da UTI. 

Considera-se como Recém-Nascido (RN) de alto-risco a criança que sofreu 

complicações na fase pré e/ou perinatal em decorrência das quais podem 

apresentar déficits ou atrasos no desenvolvimento psicomotor (DNPM). O 

nascimento prematuro pode ter relações com as condições de risco da mãe, como 

                                            
1
 A Norma Regulamentora n.º 15, do Ministério do Trabalho, institui que os tempos de exposição aos 
níveis de ruído não devem exceder os limites de tolerância fixados no Anexo I desta norma (85 dB 
para uma exposição diária de 8h, 90dB para uma exposição diária de 4 h, etc.). 

2
 A Portaria MS/MG nº1016, de 26 de agosto de 1993, estabelece que o Alojamento Conjunto é um 
sistema hospitalar em que o recém-nascido sadio, logo após o nascimento, permanece ao lado da 
mãe, 24 horas por dia, num mesmo ambiente, até a alta hospitalar. Tal sistema possibilita a 
prestação de todos os cuidados assistenciais, bem como, a orientação à mãe sobre a saúde do 
binômio mãe e filho. 
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também pela hipóxia neonatal, baixo peso ao nascer e distúrbios neurológicos 

(SEHNAL; PALMERI,1989). 

Já o conceito de gestação de alto risco é definido para identificar graus de 

vulnerabilidade nos períodos de gestação, parto, puerpério e vida da criança em seu 

primeiro ano, sendo que essa vulnerabilidade é relacionada tanto à mãe como ao 

feto (RESENDE, 1998) e (CESAR, 1998). 

Nesse contexto, considera-se importante identificar o ruído em Alojamento 

Conjunto de referência para gestação e bebês de alto risco, além de ouvir o 

significado que as usuárias e os profissionais dão a esse ambiente, para sugerir 

estratégias que exaltem a ambiência como parte do processo terapêutico dos 

usuários e do processo de trabalho dos profissionais. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar o ruído na ambiência de um Alojamento Conjunto e a sua 

percepção e efeitos por usuárias e profissionais de enfermagem. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Mensurar os níveis de intensidade sonora em uma Unidade de 

Alojamento Conjunto de Hospital Público; 

b) Identificar a percepção do ruído e de seus efeitos por usuárias (gestantes 

e puérperas) e profissionais de enfermagem do Alojamento Conjunto; 

c) Sugerir estratégias de ambiência nos Alojamentos Conjuntos, em relação 

ao ruído. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1 AMBIÊNCIA E RUÍDO NO HOSPITAL  

 

Existem muitas definições do termo “ambiência” na literatura, conforme as 

diferentes disciplinas e épocas. 

A preocupação com este tema não é uma iniciativa recente. Os Pré-

Socráticos já o discutiam ao valorizarem a habitação no mundo como ambiência. 

Carvalho, Grün e Trajber (2007) lembram que, na concepção de Aristóteles, o ser 

humano é parte da natureza e ambos têm o benefício do telus, que significa 

finalidade. A noção de ambiência está profundamente ligada à ética, tanto que 

Aristóteles escreveu a obra Ética a Nicômaco, na qual é clara a importância da 

integração do ser humano com o mundo natural. Na mesma perspectiva, Unger 

(1992) lembra o filósofo Heidegger, que restitui a noção de habitar ao ethos grego, 

no sentido ético, como ambiência e modo de agir do ser humano em sua 

humanidade. 

No século XVIII, na área da Saúde e Enfermagem, a enfermeira Florence 

Nightingale apresentou um modelo ambiental profundamente sintonizado com a 

definição de ambiência utilizada nos dias de hoje. A manipulação do ambiente físico 

e a atenção ao social e ao psicológico eram vistas como componentes primordiais 

do atendimento de enfermagem e recuperação do paciente. 

 
Ela identificou a ventilação e o aquecimento, a luz, o ruído, a variação, a 
cama e a roupa de cama, a limpeza dos quartos e paredes, e a nutrição 
como as áreas mais importantes do ambiente que a enfermeira podia 
controlar. Quando um ou mais aspectos do ambiente estivessem 
desequilibrados, o cliente deveria usar maior energia para contrabalançar o 
estresse ambiental. Esse estresse retira do cliente a energia necessária 
para a cura. Estes aspectos do ambiente físico também são influenciados 
pelo ambiente social e psicológico do indivíduo (Nightingale apud LOBO, 
2000, p. 35). 
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Assim, ao descrever como cada uma das áreas do ambiente de recuperação 

da saúde de um cliente deve ser cuidada, incluindo a questão do ruído, Nightingale 

aponta as coordenadas da ambiência hospitalar, a saber: cuidados morfológicos, 

sociológicos e psicológicos de cada indivíduo, elementos que compõem o atual 

conceito de ambiência (NIGHTINGALE,1859 traduzido por Carvalho,1989).3 

Nas últimas décadas, incrementou-se a discussão sobre a ambiência. Para 

Reichardt (1975), significa qualidade de ambiente nos aspectos da percepção, da 

adaptação (ocorrentes por processos socioculturais), da reversão (alteração) e das 

preferências relativas ao tempo. Houaiss (2001, p. 256) traduz o termo inglês 

environment como “[...] ambiência, como todos os meios circundantes não 

pertencentes ao sistema”, definições que se complementam.  

A Terceira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde (1991), na 

Suécia, originou a Declaração de Sundsvall, na qual é discutido o conceito de 

“ambientes favoráveis”, envolvendo aspectos físicos e sociais, de pessoas em 

comunidade, em família, no ambiente do trabalho, do lazer, etc., incluindo o poder 

de decisão e as estruturas que influenciam os acessos a recursos por parte das 

pessoas em busca da qualidade de vida. Esses aspectos são importantes no âmbito 

da medicina, por permitirem que as pessoas tenham a oportunidade de viver em 

ambiente que promove e ajuda manter a saúde. 

Neste estudo, optou-se pelo conceito de “ambiência” adotado pelo Ministério 

da Saúde, que inclui os ambientes físicos, psicológicos e de relações sociais nos 

espaços de saúde, entre outros, tendo em vista a humanização. Assim, a ambiência 

hospitalar é entendida como o conjunto de meios terapêuticos relacionados ao 

espaço físico, que abrange o “espaço social, profissional e de relações interpessoais 

                                            
3
 Publicação original em 1859. 
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que deve proporcionar atenção acolhedora, humana e resolutiva, considerando 

alguns elementos que atuam como catalisadores da inter-relação homem x espaço” 

(BRASIL, 2004, p. 5). Nessa perspectiva, três são os eixos articuladores da 

ambiência, relacionados ao espaço, segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2004; 

BRASIL, 2007): produção dos sujeitos, espaço de encontro e processo de trabalho; 

a interação de elementos do ambiente com as pessoas; e a otimização de recursos 

para o atendimento humanizado. 

O primeiro eixo articulador da ambiência estimula a refletir sobre como se 

produzem os sujeitos, para que as pessoas se sintam incluídas no processo de 

trabalho e valorizem a ética (comprometimento entre gestores, trabalhadores e 

usuários), a estética (valorização da subjetividade e autonomia) e a política 

(viabilização das relações entre ética e estética). Enfatiza-se a importância do 

encontro entre as pessoas, tendo em vista a produção de novas subjetividades 

mediante a reflexão das práticas e dos modos de fazer e dos saberes criados ou 

desenvolvidos nesse espaço, para que sejam construídas novas situações que 

conduzam a ações que tornem esse ambiente cada vez melhor. 

O segundo eixo refere-se aos elementos do ambiente que interagem com o 

homem – som , cheiro, iluminação, morfologia, etc. – que garantem o conforto dos 

trabalhadores (BRASIL, 2004).  

O eixo da confortabilidade preconiza que os atendimentos em saúde sejam 

realizados em salas com boa luminosidade, limpas e com cores alegres e ruídos 

controlados, que proporcionam o desenvolvimento de atividades terapêuticas em 

grupo, sem deixar de lado a atenção à privacidade no atendimento individual, 

compreendendo que cada qual vive em um ambiente diferente dos demais e tem 

uma história de vida singular. 
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O terceiro eixo articulador da ambiência é a otimização de recursos para o 

atendimento humanizado. Pode ser realizado, por exemplo, com a criação de salas 

multifuncionais ao invés de espaços subdivididos em saletas de usos específicos 

que consolidam “feudos nos hospitais”, pois a fragmentação do trabalho reflete na 

fragmentação do espaço.  

Segundo Dalla (2003), para que as novas construções levem em 

consideração a ambiência, é necessário que os projetos de arquitetura façam links 

com a engenharia. Para tanto, necessita-se de uma equipe interdisciplinar no 

acompanhamento das fases de planejamento, projeto, materiais, execução, uso e 

manutenção, considerando o enfoque da terapêutica, bem como a realização de 

estudos de caso dos quais apareçam as informações dos pacientes, para que os 

projetos sejam enriquecidos com base em sua decisão.  

 

3.2 AMBIÊNCIA E HUMANIZAÇÃO HOSPITALAR 

 

Mais que uma atitude altruísta, Humanizar se tornou uma política pública. 

Instituída pelo Ministério da Saúde, em 2003, a Política Nacional de Humanização 

(PNH) da Atenção e Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) – (Humaniza SUS) –

tem como fundamento experiências desenvolvidas em serviços da saúde de Estados 

e Municípios, que já estão dando bons resultados (BRASIL, 2011). 

O Ministério da Saúde defende que a humanização do SUS se concretiza 

cada vez mais mediante práticas de valorização dos usuários, trabalhadores e 

gestores, pelo fortalecimento de vínculos solidários e de participação coletiva no 

processo de gestão, bem como do reconhecimento da diversidade dos usuários que, 

portanto, devem receber a mesma atenção, independentemente de idade, etnia ou 

orientação sexual. Além disso, salienta a necessidade de maior agilização em sua 



 30 

proposta de trabalho coletivo e, principalmente, que se tenha “compromisso com a 

qualificação da ambiência, melhorando as condições de trabalho e de atendimento 

de saúde” (BRASIL, 2011, p. 1). 

Segundo Martins (2004), o hospital do futuro deve ser viável econômico-

financeiramente e atender aos requisitos de expansibilidade, flexibilidade, 

segurança, eficiência e humanização. Martins (2004, p. 66) ainda destaca que a 

humanização do ambiente físico hospitalar contribui tanto com o processo 

terapêutico do paciente quanto com a “qualidade dos serviços de saúde prestados 

pelos profissionais envolvidos”. 

Outros aspectos são discutidos, como a valorização do paisagismo, arte e 

decoração nos orçamentos para a saúde, visando maior eficiência e eficácia num 

ambiente terapêutico (ULRICH, 1984; CLEMENSHA, 2007). 

O conforto higrotérmico também é mencionado tendo em vista a humanização 

do ambiente, termo que resulta da adaptação de uma pessoa ao clima de um local, 

e que é condicionada às variações de temperatura, umidade relativa e velocidade do 

ar, portanto, deve-se controlar o acúmulo de calor e frio além de controlar as fontes 

de ruído e optar pela iluminação natural sempre que possível (MIQUELIN,1992; 

CORBELLA, 2003). 

Cohen et al. (2007) trabalham o conceito de ambiência com o conceito de 

habitabilidade. Nesse modo de ver, o espaço é entendido como composto de 

códigos e signos, que traduzem para o pesquisador-observador a identidade do 

espaço, sua história e tradições. Tendo em vista ações no campo da habitação, 

urbanismo, meio ambiente e saúde, propõem que a promoção da saúde vá além do 

setor de saúde e envolva questões ambientais e habitacionais, possibilitando, assim, 

um diálogo participativo entre os diversos atores sociais. 
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Estudo realizado por Souza, Tesin e Alves (2010), com o objetivo de 

descrever o processo de amamentação de recém-nascidos (RN) hospitalizados 

numa Unidade Neonatal, revela o desconforto relatado pelas mulheres, pelos ruídos 

no momento da amamentação e pela falta de privacidade no quarto com seis mães 

pelo tumulto e conversas. Se por um lado as tecnologias avançadas conseguem a 

sobrevida dos RNs, incluindo procedimentos invasivos, ruídos e luminosidade 

intensa, por outro, há necessidade do respeito às pacientes e às suas famílias. 

Concluíram que as ações a serem desenvolvidas pelos profissionais se concretizam 

pela atenção às possibilidades e limitações das protagonistas, as mães, e às 

condições clínicas do bebê, de modo a possibilitarem que o saber e a prática dos 

profissionais sejam constantemente renovados. 

 

3.3 AMBIÊNCIA E PAISAGEM SONORA 

 

Quanto ao segundo eixo da ambiência caracterizado pelo Ministério da 

Saúde, é importante conceber uma ponte entre ele (especificamente em seu aspecto 

de som/ruído/acústica) e o que Schafer (2001) chama de paisagem sonora, uma vez 

que se complementam.  

O Ministério da Saúde (BRASIL, 2004, p. 5) exalta na ambieologia os 

“elementos do ambiente que interagem com o homem”, e Shaffer (2001, p. 24) 

destaca o mundo sonoro ao explicar que em um ambiente a paisagem sonora 

“consiste em eventos ouvidos e não em objetos vistos” (grifos do autor), pois se está 

falando da audição. Segundo o autor, é necessário distinguir-se os sons 

fundamentais das marcas sonoras, ou seja, os sons fundamentais são aqueles 

criados pela geografia e o clima (como aqueles da água, do vento, dos pássaros e 

animais, entre outros) e a marca sonora é um som da comunidade que serve de 
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referência para seus habitantes (como é o sino em uma aldeia, o alarme em um 

hospital ou outro sinal sonoro que a comunidade estabelece). 

A paisagem sonora, que é “qualquer campo de estudo acústico” (SCHAFER, 

1991, p. 23), pode ser criada pelas pessoas. Então, o ambiente sonoro do 

Alojamento Conjunto em estudo constitui uma paisagem sonora. 

As pessoas são criadoras da paisagem sonora no mundo, o mesmo se pode 

dizer da paisagem sonora existente no Alojamento Conjunto. Schafer (1991, p. 289 e 

292) lembra que “se quisermos continuar a ouvir pássaros, teremos que fazer 

alguma coisa com os sons dos helicópteros e motocicletas”, isto é, com os sons 

produzidos por aparelhos tecnológicos que não foram projetados para o silêncio, e 

as vozes humanas, que se superpõem a eles. Desse modo, se poderá distinguir os 

sons desejados dos indesejados. 

Um segundo aspecto a considerar é a ecologia acústica (ou sonora), ciência 

que estuda os efeitos da paisagem sonora. Ambas têm como principal meta fazer 

com que os sentidos da audição consigam perceber os sons, principalmente aqueles 

que em grande parte das vezes não são percebidos. Segundo Schafer (2001), a 

poluição sonora impede que sejam ouvidos sons naturais e satura os ouvidos com 

níveis sonoros mais elevados. Assim, existem sons que desaparecem quase que 

totalmente de uma paisagem sonora, fato que interfere nas relações sociais, pois 

não mais contribuem com sua presença, empobrecendo um ambiente. 

E, para Yang e Kang (2005), a introdução do som agradável em uma 

paisagem sonora contribuiria com o conforto acústico, mesmo se existisse um alto 

nível de intensidade sonora. 
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3.4 AMBIÊNCIA E RUIDO EM OUTROS SETORES DA MATERNIDADE: SALA DE 

PARTO E PRÉ-PARTO  

 

Stramentov citado por Schafer (1991, p. 142-143), ao comentar sobre o 

pedido “Silêncio por favor!”, o traduz com os seguintes dizeres:  

 
“Meu trabalho exige grande concentração e, por isso, devo preservar as 
funções corretivas do meu córtex cerebral

4
. Não posso me permitir 

enfraquecer os processos inibitórios e tenho que preservar as condições de 
funcionamento do meu sistema nervoso.” 

 

O momento do parto tem necessidade de um ambiente propício e de 

privacidade, no qual um dos aspectos importantes é o silêncio. Segundo Odent 

(2004), é preciso ocorrer a “humanização do parto pela sua mamiferização, que 

ocorre quando mãe e filho vivem o silêncio comum às outras espécies animais em 

sua forma de nascer”,o que significa que o silêncio é essencial para o parto natural 

com maior sucesso. 

Além do profundo respeito pelo silêncio e pelos sons característicos de um 

trabalho de parto, a enfermeira deve desenvolver também o respeito pela fisiologia 

do processo desse trabalho. O parto humanizado envolve a ambiência e abrange as 

relações interpessoais na forma da atenção acolhedora e humana (BRASIL, 2004). 

Neste aspecto a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC 36/ 2007, que 

dispõe sobre Regulamento Técnico para Funcionamento de Serviços de Atenção 

Obstétrica e Neonatal, propõe que a assistência à mulher no trabalho de parto, parto 

e pós parto seja realizado em ambiente com capacidade para um ou dois leitos e 

banheiro anexo, possibilitando que os períodos clínicos do parto sejam assistidos no 

                                            
4
 O córtex “é um manto cinzento situado na margem externa do cérebro, formado por corpos celulares 
de neurônios” (TEIXEIRA, 2004, p. 88). 
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mesmo ambiente e proporcionando ambiente de conforto e privacidade para a 

parturiente e acompanhante. 

Em sua visão de parto humanizado, Odent (2002, p. 65) não deixa de 

analisar o sentido da audição existente na relação entre a mãe e o bebê, pois "os 

bebês podem reconhecer a voz de sua mãe antes do nascimento”, pela pele (o 

órgão sensorial mais primitivo), as vibrações de todo o corpo da mãe, que 

acompanha a emissão de sons vocais.   

O período imediato ao nascimento, que não mais se repetirá, é um período 

sensível, onde ocorre à cientificação do amor, termo criado na década de 1930, por 

Konrad Lorenz, fundador da etologia moderna e estudos de Terkel e Rosenblatt 

(1968), que confirmam a importância desse momento especial logo após o 

nascimento, que traz conseqüências a longo prazo no que concerne a capacidade 

futura para amar da raça humana. 

Segundo Odent (2002, p. 14), “a ocitocina é o hormônio do amor” e 

“imediatamente após o parto, a ocitocina – hormônio altruísta – e a prolactina – um 

hormônio materno – se complementam” com papéis específicos na criação do 

vínculo entre mãe e bebê chamado “cientificação do amor”. 

Assim, a ambiência é produzida não somente pelas ações, nem somente 

pelas palavras, mas por aquilo que acontece entre elas e por aquilo que ela 

desperta, ou seja, perceber e focar o espírito do outro enquanto sujeito com 

características e necessidades específicas. 
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3.5 RELAÇÃO DA MÚSICA COM A AMBIÊNCIA EM HOSPITAIS 

 

Na Antiguidade, Platão considerou a música como base do equilíbrio, dando 

origem a uma música de grande variedade. O mesmo vem sendo procurado em 

muitos países e povos diferentes, por considerá-la base do equilíbrio humano. 

Nas palavras de Wisnik (1999, p. 30): 

 
A música, em sua história, é uma longa conversa entre o som e o ruído. 
Som e ruído não se opõem absolutamente na natureza: trata-se de um 
continuum, uma passagem gradativa, que as culturas irão administrar, 
definindo no interior de cada uma qual a margem de separação entre as 
duas categorias. 

 

Bergold e Sobral (2003) observam o uso da música como forma de 

autocuidado, chamado de música terapêutica, para dar conforto, sem precisar contar 

com pessoas especializadas, que, portanto serve como estratégia de deslocar os 

ruídos do foco da atenção e dar ao cliente uma sensação de conforto e 

familiaridade. Mas se deve tomar cuidado para que a música não se torne um ruído. 

Lida (2005, p. 510) refere à utilização da música clássica em um ambiente 

onde se desenvolvem tarefas repetitivas, pois a música melhora a atenção e a 

vigilância, produzindo sensações de bem-estar, aumento do rendimento no trabalho 

e redução de acidentes e absenteísmos, porém, se for tocada o dia inteiro, perderia 

o efeito estimulador, portanto, é preferível seu uso nos horários de maior fadiga. 

A utilização de música ambiente em alguns espaços, como enfermarias e 

esperas, e a proteção acústica que garantiria a privacidade e o controle dos ruídos 

são recomendados pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2004, p. 9). 

É importante referir que a música deve ser precedida pelo silêncio ou pelo 

exercício de ouvir os sons ou de lembrar os últimos sons ouvidos. Inclusive, a 

música é importante para a humanização e o cuidado no ambiente hospitalar, pois 
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ativa o sistema de recompensa do cérebro e libera neurotransmissores responsáveis 

pela sensação de prazer, a exemplo da dopamina e da serotonina. Segundo 

Bergold, Alvim e Cabral (2006), a música provoca percepção visual, atividade 

motora sensorial, expressão de emoções diversas e processamento de informações 

abstratas e simbólicas. Vale (2006) demonstra que a música facilita a analgesia. 

Estudo com base na Política Nacional de Humanização e Atenção (PNH) foi 

realizado por Linhares, Lima e Maximiano (2010) no Hospital Municipal Odilon 

Behrens, que desde 2003 adotou uma gestão participativa, contando com a 

participação de dois músicos. Foram realizadas apresentações artísticas e didáticas 

tanto nos ambulatórios quanto no pátio principal do hospital e formado um coral, 

através de oficinas com funcionários interessados. Concluíram que o projeto 

impulsionou transformações positivas no hospital e promoveu, mediante a inserção 

da música, a humanização dos espaços e das relações. A melhora do humor dos 

pacientes foi, inclusive, relatada por médicos, enfermeiros e enfermeiras, bem como 

por grande parte da comunidade hospitalar.  

Esse trabalho encontra eco no estudo de Bellodi e Fonterrada, (2007), sobre 

a ecologia sonora no trabalho de educação musical, indicando pontos importantes 

do pensamento ecológico e suas ligações com o ambiente sonoro, mediante 

exercícios de sensibilização auditiva nas reuniões semanais. Focam a ambiência 

sonora multifacetada, a partir dos sons que rodeiam as pessoas e que influenciam 

na sua vida cotidiana, interferindo no comportamento humano, o que ocorre de 

forma específica nos grandes centros, originando múltiplos sons. Propõem a 

conscientização do universo sonoro do entorno, a identificação das fontes de 

emissão, a identificação do grau de tolerância do ruído ambiental por parte de 

usuários de um local e que se discutam os elementos a respeito do pensamento 
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ecológico do universo sonoro, ou seja, que cada qual considere a importância de 

fazer escolhas que mantenham o meio ambiente equilibrado. 

Estudo de Andriola e Oliveira (2006), sobre a estimulação de neonatos 

internados em uma UTI neonatal, por meio da música, teve como meta a promoção 

da humanização da assistência ao recém-nascido internado. Na primeira semana, 

os bebês foram observados sem o estímulo musical. Nas duas próximas semanas, 

com estímulo do som para cada bebê. Perceberam, como resultados fisiológicos, a 

melhora da saturação de oxigênio, regulação da temperatura corporal e das 

freqüências cardíaca e respiratória, e os comportamentais foram expressões faciais 

de prazer (sorriso, vocalização, reflexo cócleopalpebral e sucção). A contribuição da 

música foi a de proporcionar a harmonia das crianças com o ambiente. 

Segundo Etchatz (2009), no trabalho desenvolvido por Negreiros e 

Carvalhães na Maternidade-Escola da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ), com mães e bebês prematuros, desenvolveram-se seções interativas de 

musicoterapia com a utilização de violões, pandeiros e chocalhos, entre outros, 

tendo em vista aliviar o abalo emocional com o desequilíbrio hormonal sofridos pelas 

mães na gestação. Verificou-se que depois do filho nascer e precisar ficar na UTI, a 

musicoterapia contribuiu aliviando sua ansiedade. 

A revista Pediatrics citada por Pontes e Tinti (2010) publicou uma pesquisa 

feita pelo Tel Aviv Sourasky Medical Center, cujo principal resultado foi o de mostrar 

que os bebês que ouvem Mozart, ainda na incubadora, têm a possibilidade de 

ganhar peso mais rapidamente.  

A pesquisa, que teve como base nove estudos desenvolvidos entre 1989 e 

2006, mostrou que as canções ajudam no aprendizado da sucção e na diminuição 
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da dor dos prematuros, possibilitando a redução do uso das drogas ou outros 

medicamentos aos bebês.  

 
3.6 IMPACTO DO RUÍDO NO ALOJAMENTO CONJUNTO EM MATERNIDADES: 

EFEITOS SOBRE GESTANTES, PUÉRPERAS, RECÉM-NASCIDOS E 

PROFISSIONAIS. 

 

3.6.1 Breve histórico sobre os Alojamentos Conjuntos  

 

As concepções sobre os hospitais e o parto, até o começo do século XIX, 

eram bem diferentes do que hoje se conhece, pois, naquele tempo, eram as 

parteiras que assistiam às mulheres no trabalho de parto e colocavam, em seguida, 

as crianças junto ao corpo da mãe para receberem seu leite e calor materno. As 

instituições hospitalares ainda não estavam equipadas nem contavam com pessoas 

preparadas para esse importante momento do nascimento do bebê (ODENT, 2002). 

Ungerer (1996) refere a não existência de recursos técnicos especializados 

para os pacientes comuns, pois os hospitais voltavam-se ao atendimento de 

necessitados, dependentes, acidentados ou pessoas com problemas mentais. Para 

dar à luz em um hospital público, a mulher tinha que ser pobre, sem família, 

prostituta, apresentar doença contagiosa ou ter alguma doença mental. 

Mesmo que, raramente, um ou outro hospital oferecesse leitos para 

gestantes, não existiam berçários separados do ambiente onde ficavam as mães. As 

crianças ficavam junto com elas até receberem alta. Segundo Gesel (1943), o termo 

Rooming-in, de autoria de Arnold Gessel, em 1943, significa a colocação de um 

berço para acolher o recém-nascido ao lado da mãe, palavra derivada da expressão 

lying-in = estar deitado, próprio para significar mulheres em trabalho de parto. 
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O primeiro berçário de que se tem notícias, de 1892, é o da Maison 

d‟Accouchements da Boulevard de Port-Royal, em Paris, criado por M.me Henry, 

que trabalhava como enfermeira chefe da Casa de Partos e atendia crianças 

prematuras e/ou frágeis, procedentes do entorno da cidade, em busca de auxílio. 

Budin (1900) relata que entre as ações imediatas, a enfermeira esquentava os 

bebês que estavam com frio, servindo-se de uma engenhoca idealizada por 

Stéphane Etienne Tarnier a partir de uma chocadeira de ovos, batizada com o nome 

de couveuse = incubadora. O trabalho da enfermeira recebeu continuidade por parte 

de Pierre Budin, um dos primeiros médicos a dar atenção especial ao conforto dos 

recém-nascidos com dificuldades de aquecimento e alimentação.  

No começo do século XX, o uso de incubadoras começou a apresentar bons 

resultados no isolamento e aquecimento das crianças recém-nascidas, bem como as 

novas modalidades de alimentação dos bebês, criadas por químicos europeus, 

estavam adequadas, só faltava, então, a concretização do isolamento dos recém-

nascidos, depois do nascimento, o que aconteceu em seguida (CONE JÚNIOR, 

1985). Surgem assim os berçários isolando os bebês de suas mães logo após o 

nascimento, fato que acontece apenas na raça humana. 

No entanto, se os problemas relativos à sobrevivência das crianças já 

estavam solucionados, outra dificuldade começava a aparecer, como denunciou o 

estudo de Jackson (1948): A insegurança de algumas mães para já em suas 

residências, interagir, praticar as recomendações médicas pós-hospitalares. Para 

solucionar o impasse, Edith Jackson passou a realizar, em 1946, no Grace New 

Haven Hospital, a experiência do Projeto Alojamento Conjunto em uma enfermaria 

que reunia quatro leitos e quatro berços. A experiência agradou totalmente às mães, 
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e evidenciou-se que os recém-nascidos passaram a chorar menos do que nos 

berçários e o modelo se alastrou para os hospitais.  

No Brasil, somente a partir de 1977, com a 5.a Reunião de Perinatologia, é 

que o Ministério da Saúde mostrou a importância dos bebês sem risco de morte 

permanecerem ao lado de suas mães, deixando os berçários. Conforme o Instituto 

Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) / Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF) (1992), foi realizado, em agosto de 1982, em Brasília, o I 

Encontro sobre Alojamento Conjunto, no qual os participantes, obstetras, pediatras e 

pessoas ligadas à administração hospitalar, mostraram seus conhecimentos 

profissionais na área, confirmando a importância dessa modalidade para a saúde 

materno infantil. 

Decorrido mais de duas décadas após a sua normatização no Brasil percebe-

se que ainda existem hospitais que não o adotaram. 

No Paraná, a história do Alojamento Conjunto iniciou com a fundação da 

Maternidade Victor Ferreira do Amaral, em 1913, pelo ginecologista e obstetra Victor 

Ferreira do Amaral e Silva. Após sua reestruturação em 1930, passou a ser Centro 

de Prática de Ensino dos cursos de Medicina e Obstetrícia da Universidade Federal 

do Paraná (antes da federalização – Universidade do Paraná) até 1961, quando foi 

criado o Hospital de Clínicas.  

A história do maior Hospital Público do Estado do Paraná – o Hospital de 

Clínicas (HC) – começou oficialmente há 50 anos, no dia 5 de agosto de 1961. A 

Instituição realiza atualmente cerca de 61 mil atendimentos mensais, em 59 

especialidades diferentes. Isso ocorre por meio dos 2,9 mil profissionais que 

trabalham no hospital, dos cerca de 510 leitos para internamento e dos 261 

consultórios para atendimento (THOMAZINI, 2011). 
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Já o sistema de Alojamento Conjunto do Hospital de Clínicas foi 

implementado em 1983. Hoje faz parte da chamada Unidade da Mulher e do Recém-

Nascido (UMRN). É responsável pelo atendimento ginecológico, incluindo a violência 

sexual e a mulher com risco gestacional no processo da gestação e puerpério. 

Atende cerca de 2 mil partos ao ano. Essa Unidade transformou o HC em serviço de 

referência para a assistência terciária para gestantes com risco gestacional 

relacionado à hipertensão, diabete e doenças infectocontagiosas crônicas, como as 

sorologias positivas para o vírus Human Immunodeficiency Vírus (HIV) e sífilis, em 

todo o Estado do Paraná. O Alojamento Conjunto do HC recebe neste caso 

gestantes e puérperas do Estado do Paraná e atende recém-nascido de risco 

controlado.  

A Unidade da Mulher e do Recém-Nascido (UMRN) do HC mantém há 16 

anos o título Hospital Amigo da Criança, concedido pelo UNICEF. Ele é 

condicionado ao cumprimento dos 10 passos para o sucesso do Aleitamento 

Materno, entre eles o favorecimento da permanência mãe-filho em Alojamento 

Conjunto, bem como a promoção e o incentivo do aleitamento materno exclusivo até 

os seis primeiros meses de vida do bebê. 

O Alojamento Conjunto, desde a sua criação, tem como proposta ser um 

ambiente de acolhimento em que ocorra a promoção da atenção assistencial da 

saúde mãe-bebê de forma agradável e saudável. No entanto, atualmente 

contrariando as recomendações técnicas, o AC do Hospital de Clínicas tem nível de 

ruído que pode acarretar riscos para a saúde dos trabalhadores, de acordo com o 

Mapa de Risco (Anexo 8) da Gestão 2009/2010 da Comissão Interna de Prevenção 

de Acidentes (CIPA). 
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3.6.2 O ruído hospitalar e seus efeitos sobre a saúde 

 

Embora os hospitais devam oferecer ambientes propícios ao tratamento das 

doenças, nem sempre conseguem oferecer ambientes livres do ruído, não somente 

em relação ao barulho oriundo do ambiente externo, mas também pelos ruídos 

decorrentes da utilização dos materiais tecnológicos no ambiente interno. 

O Quadro 1 Gerges (2002) indica os níveis de ruído, relacionados a 

diferentes ambientes, para se ter conforto acústico. Para ambientes hospitalares, 

como apartamentos e enfermarias, o nível recomendado é de 30 a 40 dB(A). 
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QUADRO 1 – NÍVEIS DE RUÍDO (em dB(A)) INDICADOS PARA CONFORTO 

ACÚSTICO EM DIVERSOS AMBIENTES 

 

LOCAIS NÍVEL RECOMENDADO 
dB(A) 

 

Apartamentos-enfermarias 30 a 40 

Laboratórios, áreas públicas 35 a 45 

Bibliotecas 30 a 40 

Salas de aula 35 a 45 

Circulação 40 a 50 

Restaurantes e hotéis 35 a 45 

Portaria, recepção 40 a 50 

Dormitórios 30 a 40 

Salas de concerto 25 a 30 

Salas de conferência – auditórios 30 a 35 

Restaurantes 35 a 45 

Salas de reuniões 35 a 45 

Escritório – administração 30 a 40 

Igreja 35 a 45 

Locais para esporte 40 a 55 

Fonte: GERGES (2000). 

 

E a norma NBR-10152/2000 estabelece para os espaços de saúde os níveis: 

a) 35-45 dB(A), para apartamentos, enfermarias, enfermarias, berçários e 

centros cirúrgicos; 

b) 40-50 dB(A) para laboratórios e áreas para uso público; 

c) 45-55 dB(A) para serviços. 
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Diversos estudos sobre acústica em hospitais evidenciam os níveis elevados 

de ruído em suas dependências. 

Freitas (1999) verificou os projetos arquitetônicos dos hospitais e avaliou o 

ruído. Concluiu que todos os ambientes hospitalares onde foram efetuadas as 

medições indicaram que os níveis de ruído estavam mais altos do que os 

recomendados pelas normas. Concluiu que alguns itens do projeto arquitetônico são 

causas de desconforto acústico, porém, evidencia que além de um projeto que 

garanta boas soluções acústicas, deve ser solucionado o problema da conversação, 

dentre outros. 

Dias e Afonso (2001), em hospitais da Universidade de Coimbra, realizaram 

medições em quatro pontos diferentes desses hospitais: hall de entrada, unidade de 

cuidados especiais, unidade de internamento e unidade de apoio. Observaram que 

os níveis desejáveis foram ultrapassados significativamente. 

Rodarte et al. (2005) estudaram o ruído resultante da manipulação de 23 

incubadoras em utilização nas unidades de cuidado intensivo e intermediário em um 

hospital universitário público, de Ribeirão Preto-SP. Constataram que os níveis de 

ruído gerados entre o modo brusco e o modo cuidado desse gesto varia em até 21,4 

dB/C. No modo cuidadoso a ação de tamborilar sobre a cúpula de acrílico originou 

níveis de ruído cuja variação foi de 76,1 dB/C NPS a 93,9 dB/C, considerados 

intensos pelos autores, mas tornam-se mais elevados na manipulação brusca. 

Ichisato e Scochi (2006), em pesquisa sobre ruídos na unidade de cuidado 

intensivo neonatal, durante as passagens de plantão (enfermagem e/ou médica), na 

Unidade de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN) em um hospital universitário de 

Ribeirão Preto, observaram nível de pressão sonora durante a passagem de plantão 

de enfermagem entre 55,3 dB(A) 72,2 dB(A). Na UCIN, o ruído ultrapassou 50 
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dB(A), (valor recomendado para UCIN). Concluíram que para a otimização dos 

resultados torna-se necessária a adoção de uma filosofia da instituição que zele pela 

integralidade da assistência conforme a política nacional de humanização da 

assistência. 

Otenio, Cremer e Claro (2007) com o objetivo de avaliar o nível de ruído em 

vários ambientes de um hospital de 222 leitos em Cornélio Procópio/PR por meio de 

aferição do nível de ruído ambiental com decibelímetro durante 24 horas, 

encontraram nível de ruído com média total de 63,7 dB(A). 

Macedo et al. (2009) mediram os níveis de pressão sonora de três Unidades 

de Terapia Intensiva em um hospital em Jundiaí, em São Paulo, conforme as 

Normas Técnicas (NBR 1051), constataram níveis de pressão sonora de 64,1 dB(A) 

na Primeira Unidade de Terapia Intensiva, 58,9 dB(A) na Unidade Coronariana e 64 

dB(A) na Segunda Unidade de Terapia Intensiva. 

Carvalho, Pedreira e Aguiar (2005), ao identificarem o nível de ruído em uma 

unidade de cuidados intensivos pediátricos de 10 leitos em um hospital pediátrico 

em São Paulo, observaram que o ruído basal na Unidade de Cuidados Intensivos 

Pediátricos (UCIP) esteve entre 60 e 70 dB(A), com pico de ruído entre 10 h da 

manhã e 4 h da tarde. Ao ser admitida uma criança no pós-operatório de cirurgia 

cardíaca, houve um nível de ruído basal de 80 dB(A), que chegou a 120 dB(A), 

resultante da fala entre cirurgiões, anestesiologistas e funcionários da UCIP.  

Muitos outros estudos sobre medição do ruído sonoro em Unidades 

Neonatais (UN) foram realizados com diferentes metodologias, o que originou 

grandes dificuldades na comparação dos resultados (RAMOS et al., 2008). 

A exposição a ruído superior a 65 dB(A) pode causar danos à saúde, 

principalmente em longos tempos de exposição (GERGES, 2000). 
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Alexandry (1978) refere haver ligação estreita entre a intensidade do ruído e 

suas conseqüências subjetivas, que podem produzir reações corporais, como 

vasoconstrição periférica e hiporritmia ventilativa, entre outros, mas também nos 

aspectos químicos, pela secreção de substâncias glandulares que causam 

mudanças químicas na composição do sangue, suco gástrico e urina. No aspecto 

psicológico, intervém no sono, causa tensão, nervosismo e irritação.  

Dependendo da intensidade, o ruído pode causar distúrbios do sono. 

Conforme Seligman (1993), mesmo que os ruídos sejam de baixa intensidade 

causam o “complexo K”, que é a mudança do estado de um sono profundo para o 

sono leve. O barulho causa desconforto ao sono REM5, o que significa que, mesmo 

sem acordar, a pessoa se irrita, torna-se exausta e com pouca dificuldade de 

concentração no dia seguinte. Kroemer (2005) refere também à redução do tempo 

total de sono, aumento do número de reações de acordar e prolongamento do tempo 

de adormecer, deterioração da qualidade do sono, mesmo que a pessoa não acorde 

totalmente. A ausência de sono afeta as funções do Sistema Nervoso Central (SNC) 

e provoca o mau funcionamento dos processos mentais. Inclusive, observam Guyton 

e Hall (2002), causa atividades comportamentais anormais, como a psicose e a 

irritação. O sono age na restauração do organismo, especialmente do SNC.  

Em outro estudo, Seligman (1993) expõe que não somente no tempo que 

uma pessoa está exposta ao ruído, mas também depois, é comum que tenha 

dificuldades vestibulares, a exemplo de náuseas, conseqüentes ou não de vertigens, 

suor frio, dificuldade de equilibro, dilatação de pupilas e até desmaios, portanto, 

passam por um período que requer maior descanso e tranqüilidade. Cita também os 

transtornos da habilidade de realizar os trabalhos cotidianos, quando diminui o 

                                            
5
 REM = Rapid eye moviment (rápido movimento dos olhos). 
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rendimento e aumenta o número de erros; os transtornos neurológicos, com 

tremores nos olhos e nas mãos; transtornos digestivos, que se manifestam em perda 

do apetite, gastrites, prisão de ventre e úlceras, entre outros, transtornos 

cardiovasculares, nos casos de níveis de ruído acima de 70 dB(A), entre outros. 

No estudo de Costa (1994), manifestaram-se ocorrências de distúrbios 

neurológicos em resposta ao ruído, possíveis de serem observadas em tremedeiras 

nas mãos, redução da reação aos estímulos visuais, alargamento das pupilas, 

tremores nos olhos, entre outros.  

A exposição a níveis elevados de ruídos pode causar, além da perda de 

audição, outros transtornos, como observa Kwitko (2001): problemas estomacais, 

dores de cabeça, sono intranqüilo ou a falta dele, perda de equilíbrio, zumbidos, 

alterações cardíacas e hormonais, agressividade, entre outros. 

Os efeitos do ruído na audição podem ser, segundo Fernandes e Morata 

(2002): 

a) alteração temporária do limiar auditivo (TTS): é um efeito a curto prazo 

que pode resultar de uma exposição ao ruído. É uma elevação do limiar 

que volta ao que era depois da retirada do local da exposição; 

b) trauma acústico: termo que se restringe aos efeitos de exposições únicas 

ou relativamente pequenas a níveis sonoros muito altos, como é o caso 

de uma explosão. A perda auditiva resultante de trauma acústico tem 

longa duração, sendo um episódio dramático marcado por dor; 

c) perda auditiva induzida por ruído (PAIR): são alterações permanentes do 

limiar que se prolongam no decorrer da vida de uma pessoa, sem 

possibilidade de recuperação. 
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3.6.3 Efeitos do ruído em gestantes e puérperas 

 

Estudo comprovou que mães moradoras de regiões mais ruidosas, entre a 

22.a e a 41.a semana de gravidez, tiveram índices de lactogênio placentário menor 

do que as que moravam em regiões mais silenciosas, sendo que os baixos níveis de 

lactogênio são responsáveis pelo baixo peso dos recém-nascidos (ANDO; 

HATTORI, 1977). 

Outra pesquisa foi realizada para analisar como ocorre a aceleração do 

coração perante o ruído. Quick e Lapertosa (1981) indicam a existência da 

aceleração cardíaca, não somente no corpo da gestante, mas também no coração 

do feto, com diminuição do volume circulatório com mudança em seu fluxo, 

vasoconstrição periférica, ampliação da viscosidade do sangue, hipertensão arterial, 

podendo, inclusive, alterar a posição do feto e complicar o trabalho de parto. 

Hartoon e Treuting (1981) alertam para os efeitos nocivos que a exposição 

ao ruído pode trazer para a gestante, dentre eles a irritabilidade e a dificuldade de 

concentração. Além disso, a mulher grávida exposta ao ruído passa por momentos 

de estresse que irão incidir sobre a saúde e o bem-estar do feto. Sendo assim, para 

que possa vivenciar essa experiência de modo tranqüilo é necessário que o 

ambiente em que ela esteja durante o pré e pós-parto seja silencioso e agradável. 

No estudo realizado por Gelman et al. (1982), sobre os movimentos fetais 

ante a estimulação sonora, ficou evidente a presença de aumento significativo da 

atividade fetal depois de estímulos sonoros intensos (110 DBNPS), e que os 

movimentos continuavam por trinta segundos depois da exposição. 

Problemas de gestação podem ser causados pelo ruído, como hipertensão, 

hiperemese gravídica, parto prematuro e o nascimento de bebês de baixo peso 
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(NURMINEN; HARTIKAINEN et al., 1994; NURMINEN, 1995). A sensibilidade do 

feto precisa ser levada em consideração.  

Vieira (1998) realizou um estudo com 88 operárias de uma metalúrgica leve, 

na Grande São Paulo com faixa etária entre 19 e 50 anos, sendo que as gestantes 

expostas ao ruído tinham entre 22 e 29 anos. Seu grau de exposição aos níveis de 

ruído estava na faixa de 82 a 96 dB(A). Entre os efeitos auditivos foram citados a 

sensação de ouvido tampado, o zumbido e a dificuldade da compreensão da fala. 

Foram indicados efeitos não auditivos como dor de cabeça, diminuição da memória, 

alterações gastrointestinais, entre outros. No término da jornada de trabalho, as 

gestantes relataram nervosismo, irritação e intolerância a ruídos em geral (71,42%), 

cansaço físico (14,29%), e 14,29% não relataram queixas. Enquanto 71,42% das 

gestantes apresentaram limiares de audibilidade normais, 25,58% mostraram perda 

auditiva leve. Os momentos de estresse sofridos pelas gestantes expostas ao ruído 

afetam a saúde do bebê, concluíram os autores. 

As gestantes e puérperas, pelo fato de estarem vivendo um momento 

especial em suas vidas, na fase final da gestação ou logo após o nascimento do 

bebê, momentos que misturam alegria, emoção, preocupação e muitas vezes dor e 

sofrimento, são especialmente sensíveis aos ruídos não informativos, principalmente 

em caso da gravidez de alto risco que, segundo Tamez e Silva (1999), por 

apresentar interferências patológicas e/ou sociais, são fatores de agressão tanto à 

gestante quanto ao feto. 

Nesses casos, mais do que poderia ocorrer com outras pessoas, o ruído 

produz, mudança do estado de alerta, perturbação do sono e perturbação geral. 

Estudo relacionado com a mensuração do ruído e a percepção de 

profissionais e pais em uma Unidade de Terapia Intensiva foi realizado por Aurélio e 
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Tochetto (2010), com a finalidade de conhecer como os pais dos recém-nascidos e 

os profissionais que trabalham nessa unidade percebem ali o ruído existente. 

Constataram que a opinião dos profissionais da saúde é de que o ambiente da 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) é ruidoso e que eles próprios 

contribuem com a intensificação do ruído, prejudicando tanto aos recém-nascidos 

quanto a si próprios. Os pais consideram não contribuir com o ruído no ambiente e 

que os níveis de ruído existentes não prejudicam os que ali se encontram. Todos 

concordam na possibilidade de reduzir o ruído, o que se aproxima ao tema deste 

estudo. 

 

3.6.4 Efeitos do ruído no recém-nascido 

 

Em unidades de Alojamentos Conjuntos de maternidades, a exemplo do que 

é o foco da presente pesquisa, os recém-nascidos ficam expostos a diversas fontes 

produtoras de ruídos, como choro de outras crianças, conversas das mães entre si 

ou ao receberem visitas dos familiares, o que pode interferir na sua saúde. 

Estudo realizado com crianças entre quatro e sete anos constatou que 

quando na gestação as crianças ficaram expostas a níveis de ruído de 85 a 95 dB(A) 

(por oito horas, no decorrer de nove meses), tiveram perda auditiva significativa 

(maior do que 10 dB(A)) em 4000 Hz, ou seja, de três a quatro vezes maior do que 

as crianças que ficaram expostas em sua gestação a doses de ruídos menores. Na 

subdivisão dessa classe de ruído, a quantidade de crianças que sofreram perda 

auditiva passou de 20,05% para 40% nos casos de níveis de 90 a 95 dB(A) em 

comparação com os níveis de 85 a 90 dB(A) (LALANDE et al., 1986). 
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Busnel (1994) lembra que o feto ouve a partir do 5º mês. Segundo Okamoto 

e Santos (1996), além do aparelho auditivo, o ruído causa efeitos deletérios em 

outros órgãos por alterações neuropsíquicas e interfere nas funções vegetativas. 

Carvalho, Pedreira e Aguiar (2005) destacam os efeitos fisiológicos e 

psicológicos causados pelo ruído às crianças prejudicando sua cura por aumentar a 

produção de somatotropina, hormônio adrenocorticotrófico, catecolaminas, 

adrenalina, noradrenalina, taxa metabólica, além de outras alterações fisiológicas 

importantes. 

Perlman (2001) afirma que o meio ambiente estressante, barulhento e com 

iluminação excessiva, predispõe o bebê a desenvolver complicações clínicas, como 

bradicardia, apnéia e deficiência nutricional, entre outras. Tornar esse ambiente 

acolhedor e humanizado implica sensibilizar as pessoas para o envolvimento com 

estratégias e atitudes que amenizam o ruído no cuidado com o recém-nascido, a 

exemplo do toque terapêutico. 

Dias e Afonso (2001, p. 11) observaram que há íntima relação entre os níveis 

sonoros e a forma de comportamento do recém-nascido, avaliado através das 

mudanças dos seus sinais vitais. E, ainda, que em boa parte do tempo o bebê está 

exposto a níveis sonoros não adequados, pois não respeitam os valores 

estabelecidos para o interior de uma incubadora, bem como para o meio hospitalar. 

Os efeitos prejudiciais do alto nível de pressão sonora ao recém-nascido 

com manifestações de choro e, conseqüentemente, elevação da pressão 

intracraniana com possibilidade de hemorragia craniana intraventricular, aumento do 

consumo de O2 e da freqüência cardíaca, resultando em maior consumo de energia, 

são aspectos que fazem parte do estudo realizado por Pereira et al. (2003) em uma 

Unidade de Terapia Intensiva. 
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Os ruídos dos equipamentos para os cuidados de RN podem afetar os bebês, 

causando aumento na freqüência cardíaca, respiratória e queda na saturação 

periférica de oxigênio, além de alterações na atividade motora. A permanência do 

RN em um local ruidoso, por período maior que 48 horas, é considerada fator de 

risco para déficit auditivo (UCHOA; PROCIANOY; LAVINSKY; SLEIFER (2003); 

AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2007). 

E Gaiva, Marquesi e Rosa (2010) indicam algumas intervenções: organização 

anterior da manipulação do RN para que o cuidado seja mais rápido; falar 

suavemente com o bebê antes de tocá-lo e manipulá-lo com suavidade e 

gradualmente para diminuir a passagem brusca entre o sono e a vigília; respeitar o 

estado comportamental do bebê, e, se estiver em sono profundo, aguardar até que 

passe para o sono leve para acordá-lo; se ele chorar, é preciso consolá-lo antes de 

passar ao procedimento. Quanto ao ruído propriamente dito, a equipe deve 

providenciar a sua redução em todos os aspectos possíveis. 

 
3.6.5 Efeitos do ruído nos profissionais de enfermagem 

 

É importante observar, como lembram Zamberlan et al. (2008), que não são 

somente os bebês que se encontram em ambiente hospitalar que sofrem prejuízo 

em conseqüência da exposição a ruídos, mas também a equipe multiprofissional. Os 

efeitos principais são a perda auditiva neurossensorial e irreversível, além de 

mudanças fisiológicas na freqüência do coração e da pressão sanguínea, nas 

alterações do sono e nos transtornos digestivos. 

A Associação Brasileira de Enfermagem (2006) aponta o ruído como um dos 

componentes dos riscos físicos que por sua vez é um dos fatores da penosidade do 

trabalho de enfermagem, a qual é constituída por elementos como complexidade 
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das tarefas; imprevisibilidade; atos fracionados e cheios de interrupções; 

continuidade (presença permanentemente exigida); trabalho noturno; confrontação 

com o sofrimento e a morte.  

A penosidade é resultado do conjunto de indicadores correspondentes ao 

desgaste físico, bem como à reunião de capacidades (cognitivas, físicas, sensoriais, 

psicológicas e psíquicas) investidas por uma pessoa no cumprimento de uma tarefa.  

A exposição às cargas físicas ocorre freqüentemente pela não manutenção 

dos equipamentos, e pela sua utilização não adequada ou pela falta de suficiente 

número de pontos de eletricidade nas unidades, o que resulta em exposição a 

choques elétricos e riscos de incêndio. A exposição a cargas físicas acontecem 

também mediante trânsito de pessoas, ruídos de ar condicionado ou lavanderias, 

iluminação inadequada, elevação da temperatura corporal ante a elevação da 

temperatura ambiental, entre outros (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ENFERMAGEM, 2006). Este ambiente ruidoso aumenta a carga psíquica negativa 

do profissional de enfermagem, conseqüente dos esforços de vigilância, atenção e 

de sofrimento que pode ser manifestado em queixas de fadiga, insônia e 

irritabilidade. 

Royas e Marziale (2001) realizaram um estudo com 169 trabalhadores em 

um hospital regional na Argentina com o objetivo de caracterizar a situação de 

trabalho do pessoal de enfermagem (enfermeiros e auxiliares de enfermagem). 

Quanto ao ruído, 41,9% o consideraram adequado, 58,1% disseram ser inadequado, 

devido ao desconforto acústico a partir de telefone, aparelho de calefação, 

equipamentos de limpeza, campainhas e alarmes. Manifestaram que a execução da 

tarefa de enfermagem demanda significativo esforço mental e físico. Os 

pesquisadores observaram que não conheciam suficientemente os riscos do 
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ambiente de trabalho. Sugeriram a participação conjunta da gerência, dos 

trabalhadores e assessores para que a ergonomia seja praticada. 

Os efeitos do ruído sobre a carga dos profissionais de enfermagem são 

altamente nocivos. Farias e Zeitoune (2005) realizaram um estudo dos riscos no 

trabalho de enfermagem com 34 profissionais em um Centro Municipal de Saúde 

com o objetivo de identificar as cargas de trabalho no contexto laboral de 

enfermagem em uma Unidade Básica de Saúde. O ruído foi citado como a mais 

importante carga física por 28 profissionais de enfermagem (82,35%) que se sentiam 

desconfortáveis com o alto padrão de voz da população ao buscar informações junto 

aos profissionais e nas conversas entre si. 

Oliveira e Lisboa (2009) realizaram um estudo sobre as estratégias coletivas 

de defesa dos trabalhadores de enfermagem expostos ao ruído tecnológico em 

Centro de Terapia Intensiva (CTI), com 25 trabalhadores (14 do gênero feminino e 

11 do gênero masculino) com atuação entre 5 e 20 anos, com exceção de duas 

mulheres que ali trabalharam havia dois anos. Entre outras, apresentaram as 

seguintes conclusões: diante do ruído, que está acima do que determinam as 

Normas Regulamentares (NR), os trabalhadores são atingidos tanto pelo conjunto 

de aparelhos quanto pelo longo tempo de exposição a eles, elementos somados à 

constante atenção e ao estado de alerta ante o disparo dos aparelhos. 

O prazer ainda assim é encontrado nesse trabalho, pois ante a exposição ao 

ruído os entrevistados desencadeiam mecanismos coletivos de defesa, tendo em 

vista o não adoecimento físico e psicológico, iniciativa que coloca os trabalhadores 

como sujeitos do processo do trabalho.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Trata-se de um estudo observacional, transversal, com abordagem 

quantitativa, realizado no Alojamento Conjunto de uma maternidade pública de 

referência para gestação de alto risco em Curitiba-PR. 

 

4.1 SUJEITOS DA PESQUISA E AMOSTRA 

 

Os sujeitos da pesquisa foram 77 usuárias (puérperas e gestantes), 38 mães 

de recém-nascidos e 19 profissionais de enfermagem. 

A amostra das usuárias foi intencional, limitada pelo período do estudo 

estipulado de fevereiro a março de 2011. Do total de 328 usuárias atendidas neste 

período, 81 participaram do estudo, o que corresponde a 23,47% do total, sendo que 

4 usuárias foram excluídas por intercorrências clínicas que impossibilitaram a 

conclusão da entrevista. Os 19 profissionais de enfermagem que participaram do 

estudo correspondem a 100% dos servidores lotados no Alojamento Conjunto no 

período do estudo. 

Os critérios de inclusão dos profissionais de enfermagem foram: ser 

trabalhador de enfermagem, com vínculo empregatício com a instituição há mais de 

um ano, e aceitar participar da pesquisa. Para a inclusão das usuárias: ser gestante 

e/ou puérpera concordante com a pesquisa. No caso dos recém-nascidos a mãe 

deveria autorizar o acesso documental às informações e aceitar responder o 

questionário sobre o comportamento dos mesmos. 

 

 



 56 

 
4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo foi realizado no Alojamento Conjunto do Hospital de Clínicas da 

UFPR que é referência do SUS para gestação de alto risco do Município de 

Curitiba/PR. Este tem a capacidade instalada de 28 leitos para atender gestantes, 

puérperas e recém-nascidos sendo 16 leitos da unidade AC, 6 leitos de gestantes 

em tratamento clínico e 6 leitos para puérperas cujos recém-nascidos estavam 

internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). As usuárias são 

procedentes do Município de Curitiba e Região Metropolitana e, em menor número 

dos demais Municípios do Estado do Paraná, bem como de outros Estados. 

 

4.3 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados ocorreu no período de fevereiro a setembro de 2011, 

constando, inicialmente, da avaliação do nível de ruído na unidade do Alojamento 

Conjunto.  

A mensuração do ruído foi realizada com apoio de um profissional da 

Engenharia, por meio de um medidor de nível de pressão sonora, conforme as 

recomendações da NBR-10152/1987, a qual define os níveis de pressão sonora 

para conforto acústico em diferentes áreas do hospital. Também foram considerados 

os critérios legais estabelecidos pela legislação brasileira, Portaria n.º 3214/78 do 

Ministério do Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora NR-17, Ergonomia e a 

NBR-10152/2000 e ocorreram no período de junho a setembro de 2011. O medidor 

utilizado foi o Medidor Integrador Portado pelo Avaliador, marca Bruel & Kjaer, tipo 

2230, devidamente calibrado, de propriedade da FUNDACENTRO/PR. Para 
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avaliação dos níveis de pressão sonora, operou-se na curva de compensação “A”, 

sendo realizadas várias medições, nos períodos da manhã, tarde e noite, medindo-

se os níveis mínimos, máximos, e o nível médio fornecido pelo recurso de medição 

de nível equivalente (Leq)6 em salas da unidade de Alojamento Conjunto. 

Os dados sobre percepção do ruído e seus efeitos na saúde foram 

pesquisados utilizando três (3) questionários distintos (Anexo 4, 5, 6) elaborados 

pela autora com questões abertas e semi-abertas, sendo: um para coleta de dados 

de recém-nascidos, um para as gestantes e puérperas e um para profissionais de 

enfermagem. 

No questionário aplicado para as mães dos RNs constaram perguntas 

relativas às condições do nascimento (peso, idade gestacional ao nascer, tipo de 

parto) e questões relativas ao comportamento do recém-nascido frente ao ruído 

ambiental do Alojamento Conjunto. Tomou-se cuidado para realizar as entrevistas 

com as mães quando não estavam em amamentação, prestando cuidados gerais ao 

bebê e nos horários da alimentação e repouso. 

 No questionário aplicado as gestantes e puérperas constaram questões 

relativas à percepção do ruído no ambiente do Alojamento Conjunto e seus efeitos 

na saúde, horários de ruído mais intenso, principais fontes de ruído, medidas para 

diminuir o ruído na unidade e perguntas sobre queixas de saúde, riscos 

gestacionais, ocupação, profissão e procedência. No questionário dos profissionais 

de enfermagem foram abordados dados sociodemográficos, formação e prática 

profissional, queixas de saúde e questões relativas à percepção do ruído no 

Alojamento Conjunto e de seus efeitos na saúde. 

 

                                            
6
 Limiar equivalente.  
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4.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Os resultados da mensuração do ruído (em dB(A)) foram tabulados de acordo 

com as freqüências obtidas e apresentados em quadro, para posterior comparação e 

análise. 

Os dados quantitativos sobre a percepção do ruído dos profissionais de 

enfermagem e usuárias foram apresentados comparativamente em tabelas. Foi 

verificada se a percepção da intensidade sonora pelos sujeitos correspondia aos 

níveis mensurados no ambiente, inclusive em relação ao horário / turno do ruído 

mais intenso, principais fontes de ruído e características sonoras do Alojamento 

Conjunto. 

Os resultados das questões semi-abertas do questionário (Anexos 5, 6) 

referente às ações que podem contribuir com a ambiência do Alojamento Conjunto 

segundo a opinião dos profissionais de enfermagem e usuárias, foram agrupados 

em categorias por semelhança, baseadas nos três eixos articuladores da ambiência, 

conforme a definição do Ministério da Saúde: medidas relacionadas ao processo de 

trabalho, aos elementos do ambiente que interagem com o homem, e medidas 

relacionadas com a otimização de recursos para o atendimento humanizado. 

Para as análises estatísticas foram utilizados métodos de Estatística 

Descritiva (tabelas de freqüências) e de Inferência Estatística (teste de Fisher, teste 

qui-quadrado e teste de diferença de proporções), sendo adotado o nível de 

significância de 0,05 (5%). 
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4.5 ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 

 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas em 

Seres Humanos do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (CEP) 

número 2256.150/2010-06 e CAAE:0150.0.208.000-10. Foi utilizado o Termo de 

Consentimento Informado Livre e Esclarecido, no qual constam todas as orientações 

necessárias para a participação na pesquisa (Anexo 7). 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 AVALIAÇÃO DO RUÍDO NA UNIDADE DO ALOJAMENTO CONJUNTO 

 

Os resultados das medições dos níveis de ruído das diversas áreas do 

Alojamento Conjunto estão apresentados no Quadro 2 e representam o valor médio 

(Leq). 

 

QUADRO 2 – NÍVEIS DE RUÍDO NAS ÁREAS DO ALOJAMENTO CONJUNTO  

SETOR  PERÍODO 

 
RUÍDO 

CONTÍNUO 
Leq dB(A) 

MÍN MÁX 
 

DURAÇÃO 
AVALIAÇÃO 

 
 

Manhã 64,5 48,0 86,8 (carrinho) 1 hora 

Secretaria Tarde 63,7 50,6 
96,2 (batida de 

porta) 
30 min 

 Noite 58,7 44,8 71,3 20 min 

Posto de Manhã 67,5 47,9 
84,9 (batida 

porta) 
30 min 

Enfermagem Noite 58,0 40,9 60,0 20 min 

 Manhã 62,2 49,5 83 30 min 

Corredor Tarde 63,2 46,9 
85,3 (porta 
batendo) 

30 min 

 Noite 62,3 47,6 77,8 20 min 

Enfermaria 218 (5 
leitos, mãe e bebê) 

Manhã 61,6 44,0 
82,0 (batidas de 
porta do quarto 

e bwc) 
1 hora 

 Tarde 53,0 46,6 69,4 30 min 

 Noite 61,9 37,5 81,5 20 min 

Enfermaria  Manhã 48,6 41,3 64,5 20 min 

206 – Sala da 
Pediatria 

Tarde 56,4 50,6 68,6 20 min 

 Noite 45,6 40,9 60,0 20 min 

Hall  
(com visitas) 

16 às 17h 
Tarde 65,3 52,4 83,0 30 min 

Hall Tarde 61,5 50,6 75,6 30 min 

(sem visitas) Noite 57,2 49,8 76,6 20 min 
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Os resultados evidenciam níveis de pressão sonora acima do recomendado 

pela Legislação Brasileira (35 a 45 dB(A) para o ambiente hospitalar). Os valores 

mais expressivos foram de 67,5 dB(A) no posto de enfermagem, no período da 

manhã; e no hall, no período da tarde (durante o horário de visita), de 65,3 dB(A). 

 

5.2 PERCEPÇÃO DAS USUÁRIAS SOBRE O RUÍDO E SEUS EFEITOS SOBRE 

OS RECÉM-NASCIDOS  

 

Em relação ao perfil das usuárias entrevistadas verificou-se que a maioria 

são puérperas (83,12%), casadas (42,86%), estão na idade reprodutiva (77,92%) e 

possuem ensino fundamental completo (42,86%). Os riscos gestacionais mais 

encontrados foram hipertensão (27,27%), diabetes gestacional e aborto (20,77% 

cada) e doenças infecciosas com (12,98%), conforme apresentados na Tabela 1. 
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TABELA 1 – CARACTERIZAÇÃO DAS USUÁRIAS DO ALOJAMENTO CONJUNTO 

(N=77) 

CARACTERIZAÇÃO FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA RELATIVA 

ESTADO CIVIL   

Casada 37 48,05 

União estável 23 29,86 

Solteira 17 22,08 

ESTADO DA PACIENTE   

Puérpera 64 83,12 

Gestante 13 16,88 

ESCOLARIDADE   

Fundamental 33 42,86 

Médio 32 41,56 

Superior 6 7,79 

Sem escolaridade 6 7,79 

RESIDÊNCIA   

Curitiba 39 50,65 

Região Metropolitana 38 49,35 

IDADE (ANOS)   

18 a 35 anos 60 77,92 

Acima de 35 anos 17 22,08 

PROFISSÃO   

Do lar 26 33,7 

Outros 43 55,8 

Professoras 3 3,8 

Estudantes 3 3,8 

Funcionária Pública 2 2,6 

RISCOS GESTACIONAIS   

Hipertensão 21 27,7 

Diabetes  16 20,77 

Aborto 16 20,77 

Doenças infecciosas 10 12,98 

 

A seguir (Tabela 2), estão caracterizados os riscos gestacionais agrupados 

segundo o Ministério da Saúde, a saber: as características individuais e condições 

sociodemográficas desfavoráveis, a história reprodutiva anterior, as doenças 
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obstétricas na gravidez atual e as intercorrências clínicas. O grupo das doenças 

obstétricas na gravidez atual apresentou maior número de casos (total de 73): 

 
TABELA 2 – CARACTERIZAÇÃO DAS USUÁRIAS DO ALOJAMENTO CONJUNTO, 

EM RELAÇÃO AOS RISCOS GESTACIONAIS AGRUPADOS SEGUNDO O 

MINISTÉRIO DA SAÚDE (N = 77) 

GRUPO DE FATOR DE RISCO 
GESTACIONAL 

FREQUÊNCIA ABSOLUTA FREQUÊNCIA RELATIVA 

1- CARACTERÍSTICAS 
INDIVIDUAIS 

  

Drogadição 5 6,49 

Tabagismo 5 6,49 

Idade 2 2,6 

Etilismo 2 2,6 

Depressão 2 2,6 

Obesidade 1 1,3 

2- HISTÓRIA REPRODUTIVA 
ANTERIOR 

  

Aborto 16 20,77 

CST Eletiva 1 1,3 

Antecedentes Obstétricos 1 1,3 

Multiparidade 1 1,3 

3- INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS   

Doenças Infecciosas 10 12,98 

Insuficiência Renal 6 7,79 

Convulsão 4 5,19 

Cardiopatia 4 5,19 

Alterações na Tireóide 2 2.6 

AVC 2 2,6 

Linfoma 1 1,3 

4- DOENÇAS OBSTÉTRICAS NA 
GRAVIDEZ ATUAL 

  

Hipertensão 21 27,27 

Diabetes gestacional 16 20.77 

Hemorragias 10 12,98 

Alterações no desenvolvimento do 
feto 

7 9,09 

Alterações no líquido amniótico 5 6,49 

Gestação múltipla 5 6,49 

Trabalho de parto prematuro 2 2,59 

Anemia severa 2 2,59 

Distúrbios da coagulação 2 2,59 

Cisto uterino 1 1,29 

Gigantomastia 1 1,29 

Hiperêmese 1 1,29 
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Na Tabela 3, os recém-nascidos estão caracterizados quanto aos dados de 

nascimento. A grande maioria nasceu com peso superior a 2500g e de gestação a 

termo. 

 

TABELA 3 – CARACTERIZAÇÃO DOS RECÉM NASCIDOS DO ALOJAMENTO 

CONJUNTO (N=38) 

CARACTERIZAÇÃO FREQUÊNCIA ABSOLUTA FREQÜÊNCIA RELATIVA 

PESO   

mais que 2500g 34 89,47 

menos que 2500g 4 10,53 

IDADE GESTACIONAL   

de 36 a 38 semanas 13 34,21 

38 a 42 semanas 25 65,79 

TIPO DE PARTO   

Parto Cesário 19 50,00 

Parto normal 19  50,00 

 

Segundo o relato das mães sobre os comportamentos dos RNs em relação 

ao ruído, 73,68% mencionam que os RNs dormem mais no período diurno, 39,47% 

observam choro mais intenso à noite e 68,42% das mães relatam que os RNs se 

assustam com os ruídos da unidade do Alojamento Conjunto (Tabela 4). As mães 

afirmam que, principalmente, o ruído das portas e da conversação incomoda e que 

os RNs, quando estão dormindo, acordam assustados com o ruído. Destacam as 

atividades dos profissionais como fontes geradoras de ruído interno. A central de 

gás, os operários da construção civil e a caldeira como as fontes importantes de 

ruído externo. 
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TABELA 4 – RELATO DAS MÃES DO ALOJAMENTO CONJUNTO SOBRE O 

COMPORTAMENTO DO RN FRENTE AO RUÍDO (N=38) 

COMPORTAMENTO DO RN FREQUÊNCIA ABSOLUTA FREQÜÊNCIA RELATIVA 

O RECÉM-NASCIDO DORME 

MAIS 

  

Dia 28 73,68 

Noite 6 15,78 

Não Sei 2 5,26 

Não observado 2 5,26 

CHORO   

Mais intenso durante a noite 15 39,47 

Não soube informar 13 34,21 

Mais intenso durante o dia 10 26,31 

DIANTE DO RUÍDO O 

RECÉM-NASCIDO 

  

Se assusta 26 68,42 

Chora 3 7,89 

Não se assusta 3 7,89 

Acorda e não dorme mais 2 5,26 

Não observado 4 10,52 

 

A Tabela 5 traz os dados da percepção dos efeitos possíveis do ruído na 

saúde. Entre as usuárias 77,92% referem que o ruído do Alojamento Conjunto afeta 

os profissionais de saúde e 84,42% acreditam que gera alterações nos bebês.  
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TABELA 5 – PERCEPÇÃO DOS EFEITOS DO RUÍDO NA SAÚDE ENTRE AS 

USUÁRIAS (N = 77) 

EFEITOS DO RUÍDO FREQUÊNCIA ABSOLUTA FREQUENCIA RELATIVA 

O RUÍDO AFETA OS 
PROFISSIONAIS 

  

Sim 60 77,92 

Não 13 16,89 

Talvez 4 5,19 

O RUÍDO PREJUDICA O 
REPOUSO  

  

Sim 56 72,73 

Não 13 16,88 

Talvez 7 9,09 

Não sei 1 1,30 

O RUÍDO AFETA A SAÚDE 
DO BEBÊ 

  

Sim 12 92,31 

Não - 0,00 

Talvez 1 7,69 

O RUÍDO RETARDA A 
RECUPERAÇÃO  

  

Sim 55 71,42 

Não 13 16,88 

Talvez 9 11,68 

REAÇÕES DO BEBÊ 
FRENTE AO RUÍDO 

  

Se agita 41 53,25 

Se assusta 26 33,77 

Sem resposta 5 6,49 

Acorda e não dorme mais 3 3,90 

Se refugia no sono 2 2,60 

 

 
5.3 COMPARAÇÃO DAS PERCEPÇÕES DO RUÍDO POR USUÁRIAS E 

PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM 

 

Segue-se, inicialmente, a caracterização dos profissionais da enfermagem 

desse estudo. Há 89,47% profissionais do sexo feminino, o predomínio de idade é 

entre 50 e 59 anos (36,84%), 42,11% tem formação de nível superior e 63,16% 

trabalham a menos de cinco anos na unidade (Tabela 6): 
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TABELA 6 – CARACTERIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

(N=19) 

CARACTERIZAÇÃO FREQUÊNCIA 

ABSOLUTA 

FREQUÊNCIA RELATIVA 

SEXO   

Feminino 17 89,47 

Masculino 2 10,53 

IDADE   
Menos de 30 anos 2 10,53 

30 a 39 anos 3 15,79 

40 a 49 anos 5 26,32 

50 a 59 anos 7 36,84 

60 anos ou acima 2 10,53 

FORMAÇÃO   

Ensino médio 11 57,89 

Ensino Superior 8 42,11 

PROFISSÃO   

Auxiliar de Enfermagem 10 52,6 

Enfermeiro 6 31,58 

Técnico em Enfermagem 3 15,79 

Outro 2 10,53 

TEMPO DE SERVIÇO   

Menos de 5 anos 12 63,16 

9 anos 2 10,53 

14 anos 3 15,79 

15 anos ou acima 2 10,53 

 

Na Tabela 7 são apresentados os dados relativos à percepção do ruído 

externo e interno pelos profissionais de enfermagem e usuárias do ambiente de 

Alojamento Conjunto e entorno. O ruído proveniente de ambiente externo é 

considerado alto por 84,21% dos profissionais de enfermagem e por 49,35% das 

usuárias. Já o ruído produzido internamente é considerado alto por 62,34% dos 

usuários e 47,37% dos profissionais de enfermagem. 
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TABELA 7 – PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E DAS 

USUÁRIAS SOBRE O RUÍDO GERADO EXTERNO E INTERNO, E DO 

ALOJAMENTO CONJUNTO (N=96)  

 

PERCEPÇÃO 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

(n = 19) 

USUÁRIAS (n = 77) 

 

FREQ ABS. FREQ. REL. FREQ ABS. FREQ. REL. 

SOM EXTERNO     

Alto 16 84,21 38 49,35 

Médio 2 5,26 22 28,57 

Baixo 1 10,53 16 20,78 

Sem resposta 0 0 1 1,30 

SOM INTERNO     

Alto 9 47,37 48 62,34 

Médio 9 47,37 16 20,78 

Baixo 1 5,26 13 16,88 

NO ALOJAMENTO 
CONJUNTO 

    

Moderado 10 52,63 67 87,01 

Intenso 9 47,37 6 7,79 

Silencioso - 0,00 4 5,19 

 

A Tabela 8 apresenta as principais fontes de ruído do Alojamento Conjunto, 

segundo a percepção dos sujeitos do estudo. A conversação e o telefone foram 

considerados pelos profissionais de enfermagem as principais fontes geradoras de 

ruído (78,95%). Na opinião das usuárias, as portas (68,94%) e o choro dos bebês 

(64,94%) são os fatores que mais geram ruído na unidade.  
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TABELA 8 – PERCEPÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E DAS 

USUÁRIAS SOBRE PRINCIPAIS FONTES GERADORAS DE RUÍDO NO 

ALOJAMENTO CONJUNTO (N=96) 

 
 

PERCEPÇÃO DAS 
FONTES DE RUÍDO 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
(n = 19) 

 

USUÁRIAS (n = 77) 

FREQ ABS. FREQ. REL. FREQ ABS. FREQ. REL. 

Conversação 15 78,95 47 61,04 

Bebês 11 57,89 50 64,94 

Barulho das portas 10 52,63 53 68,83 

Atividades dos 
profissionais em geral 

12 63,16 41 53,25 

Telefone 15 78,95 20 25,97 

Visita dos familiares 9 47,37 21 27,27 

Visita médica 8 42,11 19 24,68 

Passagem de plantão 
da enfermagem 

4 21,05 3 3,90 

Barulho dos 
instrumentos em uso 

5 26,32 40 51,95 

Rádio 6 31,58 3 3,90 

Campainha 9 47,37 - - 

Líderes de religião 
oram muito alto 

1 5,26 - - 

 

Na Tabela 9 estão os dados do período do dia em que o ruído é percebido de 

forma mais intensa pelos sujeitos do estudo. Na opinião de 51,95% das usuárias e 

de 47,37% dos profissionais de enfermagem, é no período da manhã que o 

ambiente do Alojamento Conjunto tem se demonstrado mais ruidoso. 
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TABELA 9 – PERÍODO EM QUE O RUÍDO É MAIS INTENSO NO ALOJAMENTO 

CONJUNTO SEGUNDO OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E DAS 

USUÁRIAS 

 
PERÍODO DO DIA 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE  
(n = 19) 

 

USUÁRIAS (n = 77) 

FREQ ABS. FREQ. REL. FREQ ABS. FREQ. REL. 

Manhã 9 47,37 40 51,95 

Tarde 4 21,05 11 14,29 

Noite 3 15,79 10 12,99 

Dia inteiro 1 5,26 15 19,48 

Sem resposta 2 10,53 - - 

A percepção do ambiente em relação ao ruído é apresentada na Tabela 10. 

Metade dos profissionais (52,64%) alega que o exercício de suas atividades 

profissionais não gera ruído, e 57,89% acreditam que o ruído afeta ocasionalmente o 

desempenho profissional, principalmente a comunicação. Existem momentos 

ocasionais de silêncio e sons próprios da natureza no AC, de acordo com 68,42% e 

57,89% dos profissionais, respectivamente. Já 50,65% das usuárias acreditam que 

seu comportamento gera ruído na unidade, 84,42% consideram que o ruído afeta a 

saúde dos recém-nascidos; 76,62%, das usuárias, e 73,66% dos profissionais de 

saúde acreditam que o ruído prejudica a saúde dos pacientes. Foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas entre as usuárias e os profissionais da 

enfermagem quanto à percepção do ruído afetar o desempenho e a comunicação, e 

em relação a ouvir música no AC. 
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TABELA 10 – PERCEPÇÃO DO RUÍDO PELOS PROFISSIONAIS DE 

ENFERMAGEM E USUÁRIAS NO AMBIENTE DO ALOJAMENTO CONJUNTO 

(N=96) 

 
PERCEPÇÃO 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE 
(n = 19) 

 

USUÁRIAS  
(n = 77) 

VALOR DE 
p 

FREQ ABS. FREQ. REL. FREQ 
ABS 

FREQ. 
REL. 

 

VOCÊ GERA RUÍDO      

Não 10 52,64 39 50,65 0,1068 

Sim 5 26,32 36 46,75 

Não sei 4 21,05 2 2,60 

O RUÍDO AFETA O 
DESEMPENHO 

     

Ocasionalmente 10 52,63 25 32,47 0,0064* 

Não 1 5,26 29 37,66 

Freqüentemente 6 31,58 14 18,18 

Sempre 2 10,53 - - 

O RUÍDO AFETA A 
COMUNICAÇÃO 

     

Não 1 5,26 55 71,43 0,0000* 

Ocasionalmente 11 57,89 12 15,58 

Freqüentemente 7 36,84 3 3,90 

Sempre - - 7 9,09 

O RUÍDO 
PREJUDICA O 
BEBÊ 

     

Sim 14 73,68 65 84,42 0,4669 

Não 2 10,53 6 7,80 

Talvez 1 5,26 1 1,30 

Não sei 2 10,53 4 5,19 

Sem resposta - - 1 1,30 

O RUÍDO 
PREJUDICA O 
PACIENTE 

     

Sim 14 73,68 59 76,62 0,4376 

Não 2 10,53 9 11,69 

Talvez 2 10,53 7 9,09 

Não sei 1 5,26 2 2,60 

HÁ SILÊNCIO NO 
AC 

     

Ocasionalmente 13 68,42 43 55,84 0,1264 

Não 3 15,79 25 32,47 

Freqüentemente 3 15,79 7 9,09 

Sempre 2 10,53 1 1,30 

Sem resposta - - 1 1,30 

     Continua... 
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     Continuacão... 

 
OUVE MÚSICA NO 
AC 

     

Não 7 36,84 60 77,92 0,0005* 

Ocasionalmente 7 36,84 16 20,78 

Freqüentemente 3 15,79 1 1,30 

Sempre 2 10,53 - - 

VOCÊ PROCURA 
FAZER SILÊNCIO 

     

Sempre 7 36,84 52 67,53 0,5926 

Freqüentemente 8 42,11 8 10,39 

Ocasionalmente 3 15,79 13 16,88 

Não 1 5,26 3 3,90 

Sem resposta - - 1 1,30 

VOCÊ ESCUTA 
SONS DA 
NATUREZA 

     

Sim 11 57,89 46 59,74 0,3257 

Não 2 10,53 31 40,26 

Talvez 3 15,79 - - 

Não sei 3 15,79 - - 

Obs: *nível de significância de 0,05 (5%) - teste Qui-quadrado  
 

A Tabela 11 apresenta as queixas de saúde relatadas pelos sujeitos do 

estudo. A ansiedade e a irritabilidade foram os fatores mais citados pelas usuárias 

com 84,42% e 62,34%, respectivamente. O cansaço e estresse são as queixas mais 

significativas nos profissionais de enfermagem com 63,16% e 47,37%. 
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TABELA 11 – QUEIXAS DE SAÚDE ENTRE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

E USUÁRIAS DO ALOJAMENTO CONJUNTO (N=96) 

 

QUEIXAS 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 (n = 19) 

USUÁRIAS (n = 77) 

FREQ. ABS. FREQ. REL. FREQ. ABS. FREQ. REL. 

Cansaço 12 63,16 46 59,74 

Estresse 9 47,37 - - 

Ansiedade 9 47,37 65 84,42 

Alterações da pressão 
sanguínea 

9 47,37 24 31,17 

Alterações da visão 7 36,84 19 24,68 

Perturbações do sono 6 31,58 30 38,96 

Irritabilidade 6 31,58 48 62,34 

Nervosismo 5 26,32 45 58,44 

Problemas circulatórios 5 26,32 - - 

Problemas cardíacos 4 21,05 - - 

Problemas 
gastrointestinais 

4 21,05 32 41,56 

Incômodo 4 21,05 - - 

Zumbidos 3 15,79 23 29,87 

Perda auditiva 3 15,79 10 12,99 

Dor de cabeça 
constante 

2 12,53 24 31,17 

Dificuldade de 
compreender fala 

1 5,26 16 20,78 

NOTA: Os sujeitos poderiam indicar mais de um problema de saúde. 

 

Na Tabela 12 estão as sugestões de alternativas que contribuem para a 

redução do ruído. Tanto usuárias como profissionais acreditam que exercícios de 

percepção do silêncio, bem como a musicoterapia podem contribuir para minimizar o 

ruído no Alojamento Conjunto. Ao nível de significância de 0,05 (5%) com o teste 

Fisher não houve diferenças significativas entre as percepções (p=0,5926 e 

p=0,0801, respectivamente):  
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TABELA 12 – SUGESTÕES DE ESTRATÉGIAS QUE MINIMIZAM O RUÍDO NO 

ALOJAMENTO CONJUNTO ENTRE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E 

USUÁRIAS (N=96) 

 
SUGESTÕES 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE (N = 19) 
 

USUÁRIAS (N = 77) 

FREQ. ABS. FREQ. REL. FREQ. ABS. FREQ. REL. 

EXERCÍCIOS DE 
PERCEPÇÃO DO 
SILÊNCIO 

    

Sim 17 89,47 74 96,10 

Não 1 5,26 - - 

Talvez 1 5,26 - - 

Não sei - - 2 2,60 

Sem resposta - - 1 1,30 

 
MUSICOTERAPIA  

    

Sim 18 94,74 60 77,92 

Não 1 5,26 12 15,58 

Não sei - - 5 6,49 

 

A Tabela 13 apresenta as sugestões de ações que podem contribuir para a 

ambiência do Alojamento Conjunto, segundo a opinião dos profissionais de 

enfermagem e usuárias entrevistados. As ações foram agrupadas levando e 

consideração os três eixos do conceito de ambiência hospitalar da Política de 

Humanização da Atenção e da Gestão do SUS do Ministério da Saúde (2003 e 

2007). 
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TABELA 13 – AÇÕES QUE PODEM CONTRIBUIR COM A AMBIÊNCIA DO 

ALOJAMENTO CONJUNTO SEGUNDO OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM E 

AS USUÁRIAS  

 
RESULTADOS 

 

 
PROFISSIONAIS DE 

SAÚDE  
(n = 19) 

 

 
USUÁRIAS (n = 

77) 

 
P 

 Freq. 
Rel. 

Freq. 
Abs. 

Freq. 
Rel. 

Freq. 
Abs. 

 

Ações relacionadas ao processo de trabalho      
Exercícios de percepção do silêncio  19 100,00 63 81,82  
Exercícios de percepção corporal  16 84,21 - -  
Maior habilidade dos profissionais de saúde 6 31,57 62 80,52  
Educação dos trabalhadores 13 68,42 34 31,17  
Educação dos pacientes 13 68,42 20 25,97  
Diminuir volume do som dos equipamentos 
eletrônicos  

5 19,31 2 2,59  

Falar mais baixo 9 47,37 - -  
Mudar hora do banho do RN - - 2 2,59  
Sub Total 81 53,3 183 29,7 0,0000* 

Ações relacionadas 
a confortabilidade 
 

     

Cuidado ao abrir e fechar as portas das 
enfermarias  

17 89,47 48 62,34  

Utilizar alarmes luminosos 15 78,95 - -  

Incentivar a musicoterapia no AC 17 89,47 - -  
Incentivar reflexão com prática de atividades 
religiosas na rotina de cuidados do serviço. 

14 73,68 - -  

Diminuir o trânsito nos entornos do hospital - - 1 1,29  
Subtotal 63 66,3 49 12,7 0,0000* 

Ações relacionadas à 
gestão 
 

     

Realizar manutenção dos materiais e 
equipamentos 

17 89,47 74 96,10  

Medir ruído periodicamente 16 84,21 42 54,55  
Realizar manutenção das portas das 
enfermarias do AC 

1 5,26 72    93,51  

Reduzir o número de pacientes por enfermaria  - - 43 55,84  
Reduzir o número de pessoas que circulam no 
AC diariamente  

- - 43 55,84  

Realizar isolamento acústico 1 5,26 21 27,27  
Melhorar infra-estrutura (válvulas do sanitário 
fazem muito barulho)  

2 10,52 23 29,87  

Determinar a lei do silêncio 2 10,52 4 5,19  
Ajustes e manutenção do serviço de hotelaria 
(carrinhos de alimentos são barulhentos) 

- - 3 3,90  

Colocar placas indicativas de silêncio  2 10,52 13 16,88  
Retirar o depósito de gás em frente da 
maternidade 

2 10,53 17 22,07  

Subtotal 43 20,6 355 41,9 0,0000* 

Teste estatístico:análise de proporções - nível de significância de 0,05 (5%) 
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Ao se comparar as respostas dos profissionais da saúde e das usuárias, 

através do teste de diferença de proporções, verifica-se diferença significativa em 

todas as ações. Nas sugestões sobre Ações Relacionadas ao Processo de Trabalho 

e Ações Relacionadas à Confortabilidade, a proporção de respostas é 

significativamente maior entre os profissionais da saúde, enquanto que para as 

Ações Relacionadas à Gestão, a proporção é significativamente maior entre as 

usuárias.  
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6 DISCUSSÃO 

 

Os níveis de ruído encontrados neste estudo estão acima dos recomendados 

(Quadro 2), tanto pela NBR-12.179/1992, como pela NBR-10152/2000. A literatura 

mostra a identificação de níveis também elevados em outros hospitais, ou seja, entre 

60 e 70 dB(A) na UCIP (CARVALHO; PEDREIRA; AGUIAR, 2005); 62,3 dB(A) de 

55,3 a 72,2 dB(A) de pressão sonora durante a passagem de plantão e acima de 50 

dB(A) na UCIN (ICHISATO; SCOCHI, 2006); 59,5 dB(A) numa unidade de cuidado 

intermediário neonatal (ZAMBERLAN et al., 2008). Portanto já há consenso científico 

de que os níveis de ruídos em hospitais são elevados. 

Em relação às usuárias do AC (Tabela 1), a maior parte delas (77,92%) tem 

idade entre 18 e 35 anos, uma faixa etária em que o risco gestacional costuma ser 

menos elevado, no entanto apresentaram patologias obstétricas graves. 

Desempenharam as mais diversas profissões: professores, manicures, cabeleireiras 

atendente de panificadora, inclusive a do lar (33,7%); moravam em Curitiba 

(50,65%) e na Região Metropolitana de Curitiba (49,35%); quase a metade (42,86) 

delas tem como escolaridade o ensino fundamental completo, são casadas ou têm 

união estável (48,05%). No estudo de Frello e Carraro (2010), com puérperas, no sul 

do Brasil, a predominância da faixa etária de 18 a 25 anos correspondia a 71,4% das 

entrevistadas, 75% delas referiram viver com o companheiro existindo algumas 

semelhanças quanto à idade e estabilidade familiar. Essa faixa etária encontrada é 

uma das características individuais e condição sociodemográfica considerada 

favorável à gravidez (BRASIL, 2005).  

Os riscos gestacionais presentes entre as usuárias e que justificam a 

permanência das mesmas no AC de uma maternidade referência para gestação de 



 78 

risco foram hipertensão (27,7%), diabetes (20,77%), aborto (20,77%) e doenças 

infecciosas (12,98%), requerendo cuidados maiores. 

Estudo de Tiensoli et al. (2007), realizado em hospital público, cuja 

maternidade também é referência para gestação de risco, constatou a incidência de 

36,4% para infecções, 36,2% para hipertensão e 23,6% para diabetes. Isto 

demonstra que os fatores de risco gestacionais são os mesmos, porém a freqüência 

com que aparecem pode variar. 

Vega, Kahhale e Zugaib (2007), sobre a mortalidade conseqüente da 

hipertensão arterial na cidade de São Paulo, constataram 66,9% de óbitos no 

puerpério e 34% no decorrer da gestação, sendo as causas do óbito de 44,4% o 

acidente vascular cerebral, de 24,6% o edema agudo de pulmão, e de 14,1% as 

coagulopatias. Pode-se concluir que as doenças que levam a óbito as mulheres no 

puerpério são de impacto social, que podem ser prevenidas ou controladas com 

medidas efetivas de atenção no pré-natal, parto e puerpério. 

Em relação ao aborto como risco, estudos do Ministério da Saúde (2009), na 

década de 90, comprovaram que a faixa etária com maior concentração de abortos é 

de 20 a 29 anos. Estudo de Souza et al. (2001) constatou que o maior número de 

abortos ocorreu entre adolescentes de 17 a 19 anos, solteiras (81,6%), e que 52% 

abortaram depois da primeira gravidez, e 46,7% no segundo mês de gestação. Entre 

as complicações, o aborto infectado foi o mais freqüente para 57,5%. As principais 

causas de internação de mulheres de 10 a 49 anos de idade no SUS em 2006, o 

aborto aparece em terceiro lugar com 10,2%. E, dados no Brasil, em 2004, o 

coeficiente da morte materna foi de 52,2 por 1000.000 nascidos - vivos, sendo as 

principais causas a hipertensão e a infecção com (23,5%) e (16,3%), 

respectivamente (MONTENEGRO; REZENTE FILHO, 2008).  
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Em relação à Tabela 3, observou-se que a metade das usuárias realizou 

parto cesáreo. Este resultado vem ao encontro da série histórica da Instituição, onde 

o estudo foi realizado tendo em vista o significativo aumento das taxas do parto 

operatório, variando de 38,4% (em 2002) e 62,5% (em 2009). Porém, a OMS 

recomenda não ultrapassar 15%. Barros et al. (2011), constataram 45% de taxa total 

de cesarianas, sendo 36% entre pacientes do SUS e 81% em hospital privado, no 

qual 35% foram eletivas. De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009), a 

taxa de cesáreas chega a 57% em média no SUS, e nos planos privados chega a 

mais de 80%. 

Em relação à percepção das mães sobre os efeitos do ruído no RN (Tabela 

4), 73,68% observaram que os recém-nascidos dormem mais de dia, mas, frente ao 

ruído, 68,42% das mães responderam que se assustam e 53,25%, que se agitam. 

No estudo de Tamez e Silva (1999) frente ao ruído relatam-se reações de 

isolamento da interação social, alteração do estado de sono e descanso, além de 

hipóxia, elevação da pressão intracraniana e da pressão sanguínea, apnéia e 

bradicardia e, nesta pesquisa, talvez tenha alguma relação com a intensidade do 

choro dos bebês, mais intenso à noite, conforme 39,47% das usuárias. 

De modo geral, pode-se afirmar que o choro é parte fundamental do 

processo de adaptação à vida extra-uterina. No entanto, é também considerado um 

indicador de estresse que pode ser desencadeado pela exposição a excesso de 

estímulos a exemplo de ruído do ambiente hospitalar, manuseio intenso durante o 

exame físico e a visita dos familiares. Assim, um dia com muitas visitas e atividades 

pode deixar o RN excitado, levando-o a ter dificuldades para repousar no período 

noturno. Outra hipótese para os resultados deste estudo pode sugerir que o banho 
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do RN realizado como rotina hospitalar no período da manhã deixa os bebês 

relaxados, fazendo com que durmam por mais horas durante o dia. 

Segundo a percepção dos efeitos do ruído na saúde entre as usuárias, 

observa-se: 92,31% afirmam que o ruído afeta a saúde do bebê, 71,42% que retarda 

a recuperação e 72,73% que prejudica o repouso. Estudo de Correa (2005) 

constatou, entre as reações do RN frente ao ruído, o despertar do sono, o choro, 

muitas vezes acompanhado de agitação, como forma de expressar desconforto, 

inquietação e estresse. 

Quanto à caracterização dos profissionais de enfermagem observou-se que 

89,47% são do gênero feminino, e 10,53% do masculino, o que indica, por um lado, 

que grande parte das ações desenvolvidas no AC tem como sujeitos as mulheres, 

confirmando-se, nos dias de hoje, a vigência do papel da mulher enfermeira 

construído no final do século XIX e começo do século XX (COLLIÈRE, 1999). De 

acordo com a literatura, a presença masculina do enfermeiro ainda é tímida nos 

ambientes hospitalares neonatais. Estudos como os de Coutinho (2009), por 

exemplo, ao pesquisar os estressores laborais da equipe de enfermagem em uma 

unidade de terapia neonatal, constatou que 98,8% são mulheres. Em relação à 

idade, predominou a faixa de 50 a 59 anos (36,84%) e 42,11% têm formação em 

nível superior. Grande parte dos profissionais de enfermagem entrevistados 

(63,16%) atua na unidade de AC há menos de cinco anos, mas são significativos os 

números de quem está há 14, 15 anos ou mais (26,32%). Segundo Malglaive (1995), 

a maior ou menor experiência talvez influencie na melhor compreensão sobre a 

prática dos indivíduos, e, no caso deste estudo, sobre a de profissionais, usuárias e 

recém-nascidos. O conjunto das variáveis de gênero, idade, formação, tempo de 

serviço e situação familiar, constitui uma série de possibilidades para a melhoria da 



 81 

ambiência que, segundo o Ministério da Saúde diz respeito, inclusive, às relações 

interpessoais que devem proporcionar atenção acolhedora, humana e resolutiva 

(BRASIL, 2004), objetivando a humanização. 

Em relação à percepção do ruído externo e interno do Alojamento Conjunto  

contatou-se que o ruído proveniente do ambiente externo é considerado alto por 

84,21% dos profissionais de enfermagem e por 49,35% das usuárias. Já o ruído  

interno é considerado alto por 62,34% das usuárias e 47,37% dos profissionais. Uma 

hipótese para justificar esse resultado, baseado na prática profissional da autora no 

local do estudo, é que ao se defrontar com o ambiente da hospitalização e seus 

ruídos característicos, as usuárias tem uma reação negativa frente ao ruído gerado 

pelo processo de trabalho da equipe de saúde. Enquanto que os profissionais de 

enfermagem já criaram mecanismos de adaptação e de naturalização dos ruídos 

hospitalares. Haja visto que o ruído informativo, a exemplo dos alarmes sonoros e 

choro de bebês, alertam os profissionais sobre alterações no quadro clínico, 

podendo ser considerado aliado ao processo de trabalho e influenciando as práticas 

e a tomada de decisão. 

Conforme Ferreira (2003) tanto os ruídos moderados como os intensos 

afetam a saúde do ser humano sensível ao ruído ambiental. Interferem na alteração 

da saúde, não somente no aspecto auditivo, mas no da saúde mental e em outras 

áreas. 

Os  profissionais de saúde reclamaram mais do ruído externo alto e menos 

do ruído do Alojamento Conjunto, que foi designado como moderado por 52,63% e 

intenso por 47,37%. As usuárias, talvez por estarem fora de seu ambiente natural e 

preocupadas com a segurança de seus bebês atribuíram, em número maior 

(87,01%), a percepção do ruído no Alojamento Conjunto semelhante ao estudo 
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(GREEN et al. citados por DIAS, 2006), e em contraste com o som externo, que foi 

considerado alto por 49,35%. 

Segundo Lipp e Rocha (1994), a percepção dos estressores internos depende 

das características de cada pessoa, envolvendo personalidade, crenças, ansiedades 

e expectativas, os estressores externos são as situações externas que interferem na 

saúde, como iluminação do ambiente de trabalho e o ruído, ou seja, ocorre 

constantemente uma interação entre o indivíduo e a ambiência, a partir dos 

contextos específicos. 

As fontes geradoras do ruído percebidas como as principais por parte de um 

número maior dos profissionais da saúde foram a conversação e as visitas dos 

familiares, com 78,95% cada, e as atividades dos profissionais em geral, por 

63,16%, o que não coincidiu com a percepção das usuárias. Estas atribuíram, em 

quantidade de 68,83%, como maior fonte de ruído, o barulho das portas, depois o 

resultante dos bebês (64,94%) e da conversação (61,04%). Talvez se possa 

encontrar uma relação assimétrica da maior fonte de ruído: para os profissionais, 

são as visitas, algo mais relacionado com as usuárias. Para as usuárias, o barulho 

das portas, mais relacionado com as atividades dos profissionais, o que é 

confirmado pelo barulho de instrumentos em uso, conforme 51,95% das usuárias, 

enquanto que o barulho das portas foi considerado como fonte de ruído por somente 

26,32% profissionais. 

As avaliações de ruído de Saraiva (2004) referem como fatores agravantes, 

na UTIN I, as conversas dos funcionários da equipe multidisciplinar, e, na UTIN II, o 

horário das visitas. Slevin et al. (2006) citam que a equipe de saúde, os visitantes e 

os equipamentos são as maiores fontes de ruído. Menon, Martins e Dyniewicz 

(2007) referem que as conversas em tom alto constituíram as maiores ocorrências; 



 83 

concordam com Borges et al. (2007), que encontram predominância nas conversas 

entre profissionais de saúde; e também com Cardoso, Caves e Bezerra (2010), 

inclusive sendo no turno da manhã; com as avaliações de Pinheiro et al. (2009), que 

apresentam entre as principais fontes de ruído as conversas entre os profissionais e 

entre os familiares. A pesquisa de Daniele et al. (2011), em uma UCIN, os 

profissionais da enfermagem relataram como as mais importantes fontes de ruído: 

alarme dos equipamentos (75,8%), conversa entre os profissionais (60,0%) e a 

interação entre eles (18,9%). 

Profissionais e usuárias percebem que o ruído é mais intenso de manhã 

confirmando os resultados das medições dos níveis de ruído (Quadro 2) que indicam 

o período da manhã, para o Posto de Enfermagem, como o local de ruído contínuo 

mais elevado (67,5 dB(A). Esse resultado pode-se atribuir ao ritmo intenso das 

atividades técnicas da equipe de saúde no período da manhã como também a 

grande circulação de pessoas em função das  práticas clínicas dos alunos. 

Dos entrevistados 73,68% dos profissionais e 76,62% das usuárias 

percebem o ruído como prejudicial ao paciente; 73,68% dos profissionais e 84,42% 

das usuárias concordam que o ruído afeta o bebê. Conforme a American Academy 

of Pediatrics (1997), atos comuns como fechar a porta da incubadora pode alcançar 

níveis de 100 dB ou mais, sinônimo de exposição da criança aos níveis de som 

barulhento em um concerto de rock. Em decorrência, a exposição repetida do RN ao 

ruído pode ocasionar a perda auditiva neurossensorial e o retardo do seu 

desenvolvimento. 

Os profissionais sentem seu desempenho prejudicado pelo ruído, de forma 

ocasional (52,63%) ou freqüentemente (31,58%), prejuízo que só é percebido, 

ocasionalmente, por 32,47% das usuárias ou não é percebido (37,66%). A literatura 
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refere que ruído a partir de 35 dB(A) já causa reações vegetativas, que com o tempo 

e em níveis mais elevados, a partir de 70 dB(A), se transforma permanentemente em 

hipertensão arterial, secreção elevada de catecolaminas e de hormônios 

corticosteróides e adrenocorticotróficos, úlcera péptica, estresse, irritabilidade, 

infarto, entre outros, afetando o desempenho individual e profissional (CANTREL, 

1974; RAI et al., 1981; VACHERON, 1993). No entanto, Kroemer (2005) menciona o 

aumento da tensão muscular, entre os efeitos não auditivos, a partir de faixas 

inferiores a 16 Hz. Beserra et al. (2010), ao estudarem o significado do trabalho dos 

profissionais de enfermagem em unidade de terapia intensiva, constataram que o 

sofrimento físico resultante da carga de trabalho se fazia sentir por dores no corpo e 

que o desempenho profissional era influenciado por três situações do entorno, a falta 

de material, os fatores ergonômicos e o ruído dos equipamentos. 

Com todas essas interferências, 57,89% dos profissionais percebem que o 

ruído afeta, ocasionalmente, a comunicação, poucos acham que ocorre com 

freqüência (36,84%). Maior é o número das usuárias (71,43%) a perceberem o ruído 

como não prejudicial à comunicação. Souza (2000) alerta para o fato de o ruído 

comprometer, além da comunicação, também limita o raciocínio, a educação, o bem-

estar, a sobrevida e as potencialidades dos indivíduos. 

Embora os profissionais de saúde (68,42%) e as usuárias (55,84%) 

percebam que no Alojamento Conjunto o silêncio só ocorra ocasionalmente, 

somente um pouco mais da metade dos profissionais (52,64%) e das usuárias 

(50,65%) sentem-se geradores de ruído. E 42,11% dos profissionais referem 

procurar fazer silêncio freqüentemente, enquanto 67,53% das usuárias dizem 

procurar fazer silêncio sempre. No estudo de Aurélio e Tochetto (2010), 67,4% dos 
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profissionais de saúde consideram serem contribuintes com o ruído existente na 

UTIN, enquanto que 90,7% dos pais dos recém-nascidos afirmam não serem. 

Os resultados encontrados demonstram que nem sempre as pessoas se 

percebem fazendo ruído o que pode sugerir a necessidade de treinamento sobre a 

ambiência nos serviços de saúde, ministrado em educação continuada. 

As queixas de saúde manifestadas pelos profissionais de saúde são o 

cansaço (63,16%), o estresse (47,37%) e a ansiedade (47,37%) e aquelas 

apresentadas pelas usuárias: ansiedade (84,42%), irritabilidade (62,34%) e cansaço 

(59,74%), enquanto que no estudo de Daniele et al. (2009) os efeitos do ruído 

ambiental se constituem em: irritação (33,3%), cefaléia (17,9%) e, depois do turno 

de trabalho, memória do ruído (42,1%) e cansaço físico (10,5%). Os resultados dos 

dois estudos divergem em relação às queixas – o cansaço, altamente significativo 

neste estudo (63,13%) foi relatado somente com 10,5% no estudo de Daniele et al. 

(2009) - possivelmente devido à natureza do trabalho em cada setor. Zamberlan et 

al. (2008) indicam como efeitos fisiológicos do ruído as alterações na freqüência 

cardíaca e na pressão sanguínea, bem como nos aspectos digestivos e de repouso. 

Trata-se, portanto, de um alerta que o ruído traz implicações para a saúde no 

ambiente laboral afetando a vida dos trabalhadores. 

Não se ouve música no AC, conforme 36,84% dos profissionais e 77,92% 

das usuárias (Tabela 10). Mas ela é indicada por 89,47% dos profissionais como 

ação que contribui com a ambiência no AC, embora nenhuma usuária a tenha 

indicado (Tabela 12). Segundo o estudo de Guazina e Tittoni (2009), a vida, a saúde 

e o trabalho podem ser re-criados, pelas práticas de liberdade potencializadas com a 

música e com a musicoterapia. Por outro lado, há necessidade de se ter cuidado na 

utilização de rádio no AC. Estudo de Lamego et al. (2005) constatou que um rádio 
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ficava ligado tendo em vista tornar o ambiente mais agradável, mas acabava 

dificultando a identificação dos sinais sonoros, a exemplo do choro do bebê, da 

linguagem comunicativa a denotar desconforto, dor ou insatisfação, que acabavam 

não sendo sempre percebidos pelos profissionais. 

A escuta dos sons da natureza é confirmada por 57,89% dos profissionais e 

59,74% das usuárias (Tabela 10). Segundo Schaffer (1992), a escuta dos sons da 

natureza possibilita a construção de diferentes melodias. 

Exercícios de percepção do silêncio são sugeridos como estratégias que 

minimizam o ruído no AC por 100% dos profissionais e 81,82% das usuárias uma 

demanda que se mostra urgente, conforme o primeiro eixo da ambiência 

apresentado pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2004). Schaffer (1992) ressalta que 

o máximo respeito pelo silêncio poderá ser estimulado, aproveitando a oportunidade 

para cada um se ouvir. A percepção corporal, que não é referida por nenhuma 

usuária, recebe a aprovação de 84,21% dos profissionais. Para Schaffer (1992), a 

percepção corporal possibilita ouvir os sons do corpo, a exemplo da respiração, das 

batidas do coração, da roupa, e da voz. E a pesquisa de Zunino e Ficanha (2008) 

constata que 99% das mães percebem as manifestações corporais dos bebês 

mediante o choro, mas com a orientação dos profissionais de saúde poderiam 

reconhecer as manifestações fisiológicas e comportamentais de perceber a dor do 

RN, mesmo se sentirem dor e não se manifestarem pelo choro. Ressaltam a 

interação mãe-filho no tratamento não medicamentoso da dor, mediante o ato de 

pegá-lo no colo, acariciá-lo e lhe fazer massagens. 

Segundo Tavares (2011), técnicas humanizadas podem ser utilizadas para 

diminuir e amenizar o choro dos bebês. Um exemplo é a técnica do banho que 
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consiste em banhar o RN em água morna, envolto em panos, amenizando o impacto 

com o ambiente externo. 

Observa-se que o falar baixo, que não foi lembrado por nenhuma usuária, é 

apresentado por 47,37% dos profissionais (Tabela 12). É uma habilidade que entra 

em ação conjuntamente com a educação. Em estudo de Daniele et al. (2011), com 

profissionais de uma UCIN, a estratégia falar baixo apareceu em primeiro lugar 

(61,5%), depois o cuidado na manipulação da incubadora (36,5%). Conversas em 

voz baixa e a habilidade profissional constituem cuidados com as outras pessoas, os 

quais viabilizam a prática humanizadora no AC. 

A educação de trabalhadores, e dos pacientes, como ação que contribui com 

a ambiência, foi citada por 68,42% dos profissionais (cada), e por 31,17% e 25,97% 

das usuárias. Melhorar a habilidade dos profissionais de saúde no cuidado ao 

paciente e no manejo dos equipamentos no ambiente do AC foi citado por 31,57% 

dos profissionais e 80,52% das usuárias (Tabela 13). A humanização dos 

procedimentos cria espaços de socialização que constituem parte da ambiência. 

Silva (2008) refere que a ambiência oportuniza alternância nas relações de poder 

entre técnicos e usuários, especialmente quando os técnicos estão dispostos a 

participar do universo das experiências dos usuários. 

A ambiência se torna presente também em iniciativas de redução de ruídos, 

conforme pesquisa de Weich (2011) que, após desenvolvimento de programa de 

redução de ruído, em que a maioria dos profissionais o caracterizou como 

moderado, 71,4% deles admitiram que seus comportamentos geram ruído. Mas 

todos os profissionais sugeriram falar mais baixo, para a redução do ruído, bem 

como responder aos alarmes com agilidade e agir com cuidado na manipulação dos 

móveis, medidas que foram adotadas por todos eles. Já na pesquisa de Hennig et 
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al. (2006) revelou-se que mesmo os profissionais constatando ser ruidosa a unidade 

do local de trabalho, somente 39% sugeriram, como redução do ruído, atender com 

rapidez aos alarmes e cuidar do barulho dos equipamentos. E, apesar das críticas 

ao uso do telefone celular, somente 37% sugeriram restrição de uso, e 30% 

responderam utilizar a reclamação como forma de manifestar-se contra o ruído. 

No eixo relacionado à confortabilidade,o cuidado na ação de fechar portas e 

janelas para contribuir com a ambiência recebeu a designação de 89,47% dos 

profissionais e 62,34% das usuárias. O Ministério da Saúde (BRASIL, 2002) 

recomenda o uso de abafadores em portas, pias, gavetas, lixeiras e superfícies para 

a manipulação dos materiais. No estudo de Daniele et al. (2011), o cuidado em não 

provocar ruído foi indicado por 30,2% dos profissionais de uma UCIN, e atentar para 

os alarmes, por 25,0%. 

Como citado acima, os profissionais revelaram apreço pela musicoterapia 

(89,47%). Estudo de Karst (2004, p. 60) refere que as mães que têm filhos 

internados em um hospital cantam suas músicas preferidas para os pequeninos o 

que faz as mães sentirem que são úteis aos filhos, mesmo quando eles estão sob 

cuidados médicos intensivos. Os profissionais (78,95%) indicam também os alarmes 

luminosos, como estratégias da ambiência. Silva (2011) ressalta o alarme luminoso 

para alertar que o limite do ruído é excedido e gravar os níveis sonoros atingidos. 

Estimula o treinamento de equipes, pessoal de suporte, pais e visitantes para atentar 

aos alertas dos níveis de ruído desses alarmes. 

No eixo referente à gestão, o item relacionado à manutenção dos materiais e 

equipamentos e à medição do ruído são as ações indicadas pelos profissionais para 

a melhoria da ambiência, com 89,47% e 84,21%. Já as usuárias consideram a 

manutenção dos equipamentos e das portas das enfermarias do AC, com 96,10% e 
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93,51%. Krueger, Schue e Parker (2007) apresentam resultados antes e depois de 

reconstrução estrutural dentro de uma UTIN. Entre as medidas estruturais, foram 

realizadas as seguintes: redução de camas e aumento do espaçamento entre elas, 

localização de secretaria, posto de enfermagem e locais de solicitação de 

informações fora do berçário principal, instalação de ventilação e sistemas de ar 

condicionado silenciosos. Entre as medidas operacionais, utilizaram intervenções, 

como a educação pessoal, redução do volume de alarmes, utilização de plástico em 

vez de gavetas de metal e cestos de lixo, limitação de conversas perto do leito. 

Depois da reconstrução, os sons ainda se mantinham elevados. Assim, indicam a 

necessidade de constante monitoramento. Silva (2011) indica portas de correr com 

vedamento em borracha ou semelhante, que pode produzir isolamento > 30 dB. 

Cabe refletir, finalmente, que o Alojamento Conjunto tem no verbo alojar, do 

francês loger, o significado de acolher. Os profissionais, por se considerarem 

corresponsáveis pelo bom andamento dos trabalhos, incluem a preocupação com o 

silencio no âmbito do acolher, como primazia das ações relacionadas ao processo 

de trabalho a contribuírem com a ambiência (eixo 1). O silêncio, intermeado com a 

musicoterapia e com os cuidados relacionados ao abrir/fechar de portas e janelas, 

entre as ações relativas à confortabilidade (eixo 2), providenciam os recursos 

humanizadores necessários, relacionados ao fato comum a todos: o nascimento, 

momento de fragilidade do qual depende o restante da vida. 

Ao ingressarem temporariamente nessa ambiência, as usuárias deixam de 

lado aquela do seu cotidiano e passam a viver a pouca familiaridade com o local em 

que estão sendo cuidadas, onde os profissionais são desconhecidos e vivem um 

turbilhão de sentimentos e emoções (FRELLO; CARRARO, 2010). Isto as tornam 

mais sensíveis aos ruídos, por misturarem dor e sofrimentos. E elas precisam do 
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silêncio, pois estão vivendo um momento especial de suas vidas (TAMEZ; SILVA, 

2002). Os ruídos, a exemplo ao das batidas das portas, como se analisou no 

decorrer do texto, são os que primeiro lhe chamam a atenção e lhes provocam 

irritabilidade e dificuldade de concentração, efeitos decorrentes do ruído observados 

ao longo do texto. Assim, indicam como ações relacionadas à gestão (terceiro eixo) 

a manutenção/materiais e a manutenção das portas como ações para contribuírem 

com a ambiência. 

Os três eixos da ambiência, conforme o Ministério da Saúde, constroem o 

espaço da acolhida, por possibilitarem a reflexão de sujeitos que se produzem 

constantemente; por garantirem o bem-estar aos humanos em interação com 

cheiros, cores, luzes e sons de paisagens sonoras; e por favorecerem a otimização 

dos recursos. 

Finalizando, com Heidegger, acolher é sinônimo de habitar, cujo significado 

é “resguardar”. Parafraseando este filósofo em outras considerações sobre o habitar, 

se poderia dizer que, na ambiência do AC, os profissionais da enfermagem habitam 

(acolhem) à medida que salvam. Salvar não é somente livrar usuárias e recém-

nascidos dos perigos da morte, doenças, complicações, etc., mas “deixar alguma 

coisa livre em seu próprio vigor” (HEIDEGGER, 2002, p. 130), o que acontece 

quando gestantes, puérperas e recém-nascidos conseguem vivenciar a ambiência 

do bem-estar interior. Em Heidegger, conduzir alguém à sua essência envolve dois 

verbos que têm sentido especial para os profissionais da enfermagem: aguardar a 

manifestação dos recém-nascidos em seus mistérios; e conduzi-los, com suas mães, 

ao desabrochar de si, compreendendo-se, ao mesmo tempo, como seres finitos e 

em constante processo de construção humana. 
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7 CONCLUSÃO  

 

O principal foco deste estudo foi mensurar o ruído e levantar a percepção 

das usuárias e profissionais de enfermagem acerca do ruído do Alojamento 

Conjunto. 

Em relação à mensuração dos níveis de intensidade sonora, o estudo 

indicou que todos os locais estavam com níveis de ruído acima dos recomendados 

pela NBR-10152/2000, de 35-45 dB(A), de modo especial o Posto de Enfermagem, 

com 67,5%, e o hall com visitas, com 65,3%. 

Foi praticamente unânime, entre as usuárias e os profissionais de 

enfermagem, a constatação de que o ruído é elevado, afeta as atividades diárias e 

prejudica os profissionais, gestantes, puérperas e recém-nascidos. 

As ações para melhorar a ambiência no Alojamento Conjunto em relação ao 

ruído envolvem, quanto ao processo de trabalho, principalmente exercícios de 

percepção do silêncio, percepção corporal, educação dos profissionais, familiares e 

pacientes, falar baixo e maior habilidade dos profissionais de saúde no desempenho 

de suas funções, principalmente no cuidado direto ao paciente e no manejo dos 

materiais e equipamentos no ambiente do AC. No eixo da confortabilidade, são, 

especialmente, a musicoterapia e o cuidado no fechamento de portas e janelas; 

quanto ao eixo da gestão, a manutenção dos materiais e das portas, em particular a 

redução do número de pacientes e de pessoas no mesmo local. 

Considerando a importância do tripé do projeto do Humaniza - SUS (gestor, 

profissionais e usuários) nem sempre as pessoas se percebem fazendo ruído. O 

trabalho tem implicações na ambiência e na terapêutica dos usuários e demonstrou 

a importância de escutá-los. Além disso, demonstrou a pertinência das estratégias 
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propostas: o ruído interfere na ambiência do Serviço, gerando a necessidade de 

ações para correção das falhas apontadas. 



 93 

8 RECOMENDAÇÕES 

 

Já é consenso que o ruído excessivo é prejudicial à saúde humana em geral. 

Em ambientes que necessariamente devem ser silenciosos (o hospital, por 

exemplo), é ainda mais prejudicial e problemático: interfere na recuperação de 

pacientes, na concentração dos profissionais, na comunicação interpessoal e torna o 

ambiente tenso e desagradável. 

Poderiam ser apresentadas somente recomendações e sugestões, conforme 

alguns exemplos encontrados na literatura e nesta pesquisa, como a redução do 

som do volume dos telefones e celulares, a agilidade no atendimento do telefone, a 

manutenção preventiva, a escolha por equipamentos mais silenciosos, reduzir o 

número de pessoas num mesmo local, colocação de amortecedores nas portas, a 

busca do silêncio, dos sons da natureza, da música, da percepção corporal, entre 

outros. 

No entanto, diante dos resultados deste estudo, elencados na conclusão, e 

diante da obrigação que os pesquisadores têm de apresentar os resultados à 

comunidade pesquisada, tendo em vista a obtenção de benefícios para ela, parece 

oportuno apresentar uma iniciativa que se some às demais propostas do Humaniza 

SUS implantadas no HC, uma vez que os valores dos níveis de pressão sonora 

encontrados neste trabalho estão acima do que é recomendado pelas instituições 

competentes,recomenda-se: 

a) Reunir as pesquisas já realizadas por enfermeiras no HC sobre o ruído 

no hospital e programar apresentações aos gestores e profissionais; 
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b) Elaborar um programa de redução de ruído no HC que envolva a 

ambiência de cada setor, se possível contando com a assessoria de 

Fonoaudiólogos e Engenheira do Trabalho; 

c) Recomendar a prática da ambiência para os alunos no início dos 

estágios nos hospitais. 
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ANEXO 1 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

 

Título do Projeto: O ruído na ambiência do alojamento conjunto em uma 

maternidade de referência para gestação de alto risco: percepção das usuárias e 

dos profissionais de enfermagem. 

Investigador: Liane Fuhr Pivatto 

Local da Pesquisa: Alojamento Conjunto – Hospital de Clínicas 

Endereço e telefone (celular): Rua Vitório Sbalqueiro, 670. (41) 9201-9938 

Você profissional de saúde está sendo convidado (a) a participar de um 

estudo denominado Ruído na ambiência do alojamento conjunto de referência para 

gestação de alto risco: percepção das usuárias e dos profissionais de enfermagem 

cujos objetivos são: Investigar as condições acústicas e seus efeitos sobre 

trabalhadores, usuárias do Alojamento Conjunto de uma Maternidade Pública em 

Curitiba-PR. A pesquisadora Doutora Cláudia Giglio de Oliveira Gonçalves e a 

mestranda Liane Fuhr Pivatto, poderão ser contatadas pelos e-mails, 

claudia.gonçalves@utp.br e liane_hc@hotmail.com ou nos telefones (41) 3331-7807 

e 92019938, respectivamente, de segunda a sexta-feira das 13 h às 17 h, para o 

esclarecimentos de dúvidas ou solicitações de orientações. 

Você terá que responder um questionário autoexplicativo com perguntas 

fechadas e abertas relativas à percepção do ruído e ambiência do Alojamento 

Conjunto. Sua participação é voluntária. Seu nome ou qualquer outro dado ou 

elemento que possa identificá-lo, será mantido em sigilo. Não haverá nenhum tipo 

de desconforto ou risco. Contudo, será necessário que dispense algum tempo, entre 

15 e 20 minutos, para responder ao questionário que será entreque em mãos pela 

mailto:.gonçalves@utp.br
mailto:liane-hc@hotmail.com
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pesquisadora Mestranda Liane Fuhr Pivatto do Programa de Pós Graduação da 

Universidade Tuiuti do Paraná. 

Os resultados da pesquisa podem beneficiar os profissionais de saúde e 

usuárias com a implementação de ações e estratégias que vem ao encontro de um 

ambiente mais saudável e adequado para a promoção e manutensão da saúde. 

Busca-se ambiente de trabalho e tratamento ideal para a saúde do trabalhador e a 

recuperação dos pacientes. 

 

Eu__________________________________________ portador(a) do RG n.º 

_______________________, abaixo assinado, concordo em participar da pesquisa 

acima descrita, como sujeito. Fui devidamente informado (a) e esclarecido (a) pela 

Acadêmica Liane Fuhr Pivatto quanto ao teor do estudo e compreendi a natureza e o 

objetivo da referida pesquisa, assim como sobre os riscos e benefícios envolvidos. 

Foi-me garantido o direito de retirar meu consentimento a qualquer momento, sem 

que isso ocasione qualquer prejuízo ou penalidade. 

 

Curitiba, _______/______/________.  

 

__________________________________ 
Assinatura do participante 

 

______________________________________  __________________________ 
Prof. Dr ª. Cláudia Giglio de Oliveira Gonçalves        Liane Fuhr Pivatto  
                Pesquisadora Orientadora                                     Mestranda 
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ANEXO 2  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA AS MÃES 

DOS RECÉM-NASCIDOS 

RESOLUÇÃO 196/96 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 

 

 

Título do Projeto: O ruído na ambiência do alojamento conjunto em uma 

maternidade de referência para gestação de alto risco: percepção das usuárias e 

dos profissionais de enfermagem. 

Investigador: Liane Fuhr Pivatto 

Local da Pesquisa: Alojamento Conjunto – Hospital de Clínicas 

Endereço e telefone (celular): Rua Vitório Sbalqueiro, 670. (41) 9201-9938 

Você, mãe do RN com as iniciais __________________________________, 

está sendo convidada a participar de um estudo denominado Ambiência e Ruído em 

Alojamento Conjunto de referência para gestação de alto risco: percepção das 

usuárias e dos profissionais de enfermagem, cujos objetivos são: Investigar a 

percepção do ruído e ambiência sobre os profissionais de enfermagem e usuárias 

(gestantes,puérperas e recém-nascidos) do Alojamento Conjunto de uma 

Maternidade Pública em Curitiba-PR. 

A pesquisadora Doutora Cláudia Giglio de Oliveira Gonçalves e a mestranda 

Liane Führ Pivatto poderão ser contatadas pelos e-mails, claudia.gonçalves@uto.br 

e liane_hc@hotmail.com, ou nos telefones (41) 3331-7807 e 92019938, 

respectivamente, de segunda a sexta-feira das 13 h às 17 h , para os 

esclarecimentos de dúvidas ou solicitações de orientações. 

Você terá que responder informações relacionadas ao comportamento do 

bebê, observando as horas de sono, a freqüência de choros e o comportamento do 

mailto:.gonçalves@uto.br
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bebê frente ao ruído. A coleta de dados será programada enquanto o bebê estiver 

internado no Alojamento Conjunto e será acompanhada pela pesquisadora. 

Os resultados podem beneficiar os bebês com o planejamento de ações 

educativas que podem contribuir com a ambiência do Alojamento Conjunto, bem 

como para alertar os profissionais de saúde e usuárias sobre os efeitos do ruído na 

saúde e desenvolvimento dos bebês. Sua participação é voluntária. Seu nome ou 

qualquer outro dado ou elemento que possa identificá-lo será mantido em sigilo. Não 

haverá nenhum tipo de desconforto ou risco. 

 
Eu__________________________________________ portador(a) do RG 

n.º _______________________, abaixo assinado, concordo em participar da 

pesquisa acima descrita como sujeito. Fui devidamente informada e esclarecida pela 

Mestranda Liane Fuhr Pivatto quanto ao teor do estudo e compreendi a natureza e o 

objetivo da já referida pesquisa, assim como sobre os riscos e benefícios envolvidos. 

Foi-me garantido o direito de retirar meu consentimento a qualquer momento sem 

que isso ocasione qualquer prejuízo ou penalidade. 

        

Curitiba, _______/______/________. 

                                                                                               __________________________________ 

                                                                                                           Assinatura do participante 
 
 
_______________________________________                      _______________________________ 

Prof. Dr ª. Cláudia Giglio de Oliveira Gonçalves                        Liane Fuhr Pivatto  

                      Pesquisadora Orientadora                                                      Mestranda 
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ANEXO 3 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) PARA AS 

USUÁRIAS 

RESOLUÇÃO 196/96 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 

 

 

Título do Projeto: O ruído na ambiência do alojamento conjunto em uma 

maternidade de referência para gestação de alto risco: percepção das usuárias e 

dos profissionais de enfermagem. 

Investigador: Liane Fuhr Pivatto 

Local da Pesquisa: Alojamento Conjunto – Hospital de Clínicas 

Endereço e telefone (celular): Rua Vitório Sbalqueiro, 670. (41) 9201-9938 

 
Você usuária está sendo convidado(a) a participar de um estudo 

denominado Ambiência e Ruído em Alojamento Conjunto de referência para 

gestação de alto risco: percepção das usuárias e dos profissionais de enfermagem, 

cujos objetivos são: Investigar a percepção do ruído e ambiência sobre os 

profissionais de enfermagem e usuárias (gestantes, puérperas e recém-nascidos) do 

Alojamento Conjunto de uma Maternidade Pública em Curitiba-PR. 

A pesquisadora Doutora Cláudia Giglio de Oliveira Gonçalves e a Mestranda 

Liane Fuhr Pivatto, poderão ser contatadas pelos e-mails, Claudia 

.gonçalves@uto.br e liane_hc@hotmail.com ou nos telefones (41) 3331-7807 e 

9201-9938, respectivamente, de segunda a sexta feira das 13 h às 17 h, para os 

esclarecimentos de dúvidas ou solicitações de orientações. 

Você terá que responder a um questionário com perguntas fechadas e 

abertas relativas à percepção do ruído e ambiência do Alojamento Conjunto. Sua 

participação é voluntária. Seu nome ou qualquer outro dado ou elemento que possa 

identificá-lo será mantido em sigilo. Não haverá nenhum tipo de desconforto ou 

mailto:.gonçalves@uto.br
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risco. Contudo, será necessário que dispense algum tempo, entre 15 e 20 minutos, 

para responder ao questionário que será aplicado em forma de entrevista pela 

Mestranda Liane Fuhr Pivatto da Universidade Tuiuti do Paraná. 

Os resultados da pesquisa podem beneficiar os profissionais de saúde e 

usuárias com a implementação de ações e estratégias que vem ao encontro de um 

ambiente mais saudável e adequado para a promoção e manutensão da saúde. 

Busca-se ambiente de trabalho e tratamento ideal para a saúde  do trabalhador e a 

recuperação dos pacientes. 

 
Eu__________________________________________, portadora do RG n.º 

_______________________, abaixo assinado, concordo em participar da pesquisa 

acima descrita como sujeito. Fui devidamente informada e esclarecida pela 

Mestranda Liane Fuhr Pivatto quanto ao teor do estudo e compreendi a natureza e o 

objetivo da já referida pesquisa, assim como sobre os riscos e benefícios envolvidos. 

Foi-me garantido o direito de retirar meu consentimento a qualquer momento sem 

que isso ocasione qualquer prejuízo ou penalidade. 

 

Curitiba, _______/______/________. 

                                                                                               __________________________________ 

                                                                                                                 Assinatura do participante 
 
 
______________________________________________        ______________________________ 

Prof. Dr ª. Cláudia Giglio de Oliveira Gonçalves                        Liane Fuhr Pivatto  

                      Pesquisadora Orientadora                                                       Mestranda 
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ANEXO 4  

QUESTIONÁRIO PARA PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM 

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ 

 
Título: O ruído na ambiência do alojamento conjunto em uma maternidade de 

referência para gestação de alto risco: percepção das usuárias e dos profissionais 

de enfermagem. 

 

I - INFORMAÇÕES PESSOAIS, PROFISSIONAIS, DE SAÚDE E LAZER 

 

1) Sexo:  (   ) Masculino   (   ) Feminino 

2) Idade: _______ 3) Escolaridade: ________________ 

3) Profissão: (  ) Enfermeiro (  ) Téc. Enfermagem (  ) Aux. Enfermagem (  ) Aluno 

4) Exerce as suas atividades no Alojamento Conjunto há quanto tempo? __________anos e 

________meses  

5) Você tem algum problema de saúde devido à carga de trabalho?  (  ) Sim   (  ) Não 

6) Dos problemas de saúde abaixo, indique se tem algum deles: 

(  ) cansaço (  ) problemas cardíacos 
(  ) estresse (  ) problemas gastrointestinais 
(  ) nervosismo (  ) perturbações do sono 
(  ) incômodo (  ) irritabilidade 
(  ) zumbidos (  ) dor de cabeça constante 
(  ) perda auditiva (  ) dificuldade de compreender a fala 
(  ) ansiedade (  ) alterações de visão 
(  ) alterações na pressão sanguínea (  ) problemas circulatórios 

7) Você sabe a causa desse (s) problemas?  (  ) Sim  (  ) Não. 

8) Já realizou algum exame de ouvido?  (  ) Sim  (  ) Não. Qual exame? ________________ 

10) Você pratica alguma atividade de lazer? ____________ Onde? ____________________ 

11) Que tipo de ambiente gosta de frequentar? 

________________________________________ 

12) Passa temporada fora de casa? Onde? 

___________________________________________ 

13) quando você quer descansar ou se divertir, que tipo de atividade procura desenvolver? 

_______________________________________________________________________ 
 

II – Dados sobre a percepção do ambiente sonoro ou ambiência familiar e hospitalar: 

1) O que acha do som presente no local onde mora? 

2) Em que momentos do dia está mais exposto(a) ao barulho? 

3) O que acha do som presente do lado externo do hospital? 

4) O que acha do som dentro do hospital? 
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5) Você diria que o Alojamento Conjunto, na maior parte do tempo é: 

(  ) silencioso 

(  ) tem ruído moderado 

(  ) tem ruído intenso 

6) Se o ruído é moderado ou intenso, indique se ele tem origem de alguma das fontes 
abaixo: 

 
(  ) Atividades dos profissionais em geral (  ) Conversação  
(  ) Passagem de plantão da Enfermagem (  ) Telefone 
(  ) Visita médica (  ) Rádio 
(  ) Visitas dos familiares (  ) Barulho das portas 
(  ) Barulho dos instrumentos em uso (  ) Campainha 
(  ) Barulho sob o berço do bebê (  ) Choro dos bebês 
(  ) Líderes de religiões oram muito alto 
(..)Outros  

 

7) Assinale o período do dia  em que o ruído é mais intenso: 

Das ________às__________ horas. 

O  seu comportamento no Alojamento Conjunto gera ruído? 

(  ) Não       (  ) Sim       (  ) Não sei 

Seus comportamentos que geram ruído são: 

____________________________________ 

8) Seu desempenho é afetado pelos efeitos do ruído? 

(  ) Sempre (  ) Frequentemente (  ) Ocasionalmente (  ) Não é afetado 

9) A comunicação interpessoal é afetada pelo ruído? 

(  ) Sempre (  ) Frequentemente (  ) Ocasionalmente (  ) Não é afetada. 

10) Tem dificuldade em se comunicar devido ao excesso de ruído provocado pelos 

demais indivíduos?  

(  )  sempre (  ) frequentemente (  ) ocasionalmente (  ) não 

11) Quando alguém fala ou lê alto em um ambiente ruidoso, você consegue: 

(  ) Captar toda a informação   (  ) Captar a maior parte da informação 

(  ) Perder alguma informação (  ) Perder quase toda a informação 

12) Na sua opinião, os ruídos existentes no Alojamento Conjunto podem causar alguma 

alteração nos bebês? 

13) Na sua opinião, os ruídos existentes no Alojamento Conjunto podem prejudicar as 

gestantes/puérperas? 

14) Existem alguns momentos de silêncio no Alojamento Conjunto? 

(   )  sempre (   ) frequentemente (   ) ocasionalmente (   ) não. 

15) Existem atividades que estimulam a percepção de diferentes sons no Alojamento 

Conjunto?    (  ) Sim    (  ) Não. 
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16) É comum você ouvir música no Alojamento Conjunto? 

(   )  sempre (   ) frequentemente (   ) ocasionalmente (   ) não. 

17) É comum se realizarem serviços de percepção corporal no Alojamento Conjunto? 

(   )  sempre (   ) frequentemente (   ) ocasionalmente (   ) não. 

18) É comum contribuir com o silêncio logo depois do parto para evitar conversação e 

favorecer o estreitamento do vínculo mãe/recém-nascido?  

(   )  sempre (   ) frequentemente (   ) ocasionalmente (   ) não. 

19) Você se preocupa em favorecer momentos de silêncio no Alojamento Conjunto como 

meio da preparação da gestante para um parto tranquilo? 

(   )  sempre (   ) frequentemente (   ) ocasionalmente (   ) não. 

20) Em algum momento os sons da natureza (barulho da água, canto dos pássaros, som 

da chuva, mugido dos animais, etc.) são trazidos para dentro do Alojamento 

Conjunto? 

21) É feito um trabalho de ouvir os sons ambientais no Alojamento Conjunto em algum 

momento do dia/ da semana/ do mês? 

(  ) Sim  (  ) Não. 

 

III – MEDIDAS 

 

1) O que sugere para melhorar sempre mais a qualidade do som externo ao hospital? 

____________________________________________________________________ 

2) O que sugere para melhorar sempre mais a qualidade do som dentro do hospital? 

____________________________________________________________________ 

3) Momentos de silêncio ainda não existentes poderiam contribuir com uma melhor 

qualidade de vida no Alojamento Conjunto? 

(  )  Sim    (  ) Não. 

4) Concorda que poderiam ser desenvolvidas atividades, ainda não existentes, que 

estimulem a percepção de diferentes sons no Alojamento Conjunto?    

(  ) Sim    (  ) Não. 

5) Considera que a Musicoterapia poderia contribuir com momentos de alegria  ou 

reflexão ainda não vivenciados no Alojamento Conjunto? 

(  ) Sim    (  ) Não. 

6) Concorda que quanto mais exercícios de percepção corporal mais se estará 

contribuindo com o autoconhecimento pessoal e bem-estar das gestantes/puérperas 

e recém-nascidos no Alojamento Conjunto? 

(  ) Sim    (  ) Não. 
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7) Acha que poderia se desenvolver um trabalho mais intenso tendo em vista o 

favorecimento do silêncio para evitar o ruído e favorecer a vivência do estreitamento 

do vínculo mãe/recém-nascido?  

(  ) Sim    (  ) Não. 

8) Considera que os sons da natureza poderiam estar mais presentes dentro do 

Alojamento Conjunto? 

(  ) Sim    (  ) Não 

9) Assinale as medidas que considerar importantes para diminuir o ruído no Alojamento 

Conjunto 

(  ) Manter janelas e portas fechadas 

(  ) Uso de dispositivos com alarme luminosos e não sonoros 

(  ) Medições frequentes dos níveis do ruído 

(  ) Manutenção de materiais e equipamentos em geral, evitando maior barulho 

(  ) Programas de percepção corporal e valorização existencial 

(  ) Programas de reeducação auditiva e Musicoterapia 

(  ) Programas que garantissem momentos de silêncio 

(  ) Programas em que mesmo a prática religiosa seja equilibrada com o silêncio. 
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ANEXO 5  

QUESTIONÁRIO PARA AS USUÁRIAS (GESTANTES E PUÉRPERAS) 

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ 

 

Título: O ruído na ambiência do alojamento conjunto em uma maternidade de 

referência para gestação de alto risco: percepção das usuárias e dos profissionais 

de enfermagem. 

I INFORMAÇÕES PESSOAIS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE E LAZER 
 

1. Iniciais: ______ 

2. Formação: _________________________ 

3. Profissão: __________________________ 

4. Tempo de permanência no Alojamento Conjunto (em dias): 

___________________ 

5. Você já tinha algum problema de saúde que se agravou com a gravidez? 

(  ) Não. 

(  ) Sim. Qual (is)?  __________________________________________________ 

6. Indique os riscos enfrentados por você na gravidez: 

(  ) Tenho menos de 17 anos (  ) Álcool e outras drogas 
(  ) Tenho mais de 35 anos (  ) Nicotina 
(  ) Tenho peso menor que 45 kg (  ) Já tive abortamento anterior 
(  ) Tenho peso maior que 75 kg (  ) Minha gravidez foi prolongada 
(  ) Carreguei peso com mais de 10 kg na 

gestação 
(  ) Tive parto precoce 

(  ) Vivi/trabalhei em ambiente com ruídos (  ) Já tive filhos com atraso no 
desenvolvimento 

(  ) Vivi/trabalhei em ambiente com altas 
temperaturas 

(  ) Tenho doença relacionada com a 
hipertensão 

(  ) Vivi/trabalhei em situação de estresse (  ) Tenho doença relacionada com a 
síndrome hemorrágica 

(  ) Sofri de fadiga mental e física por causa 
do meu trabalho 

(  ) cardiopatia 

(  ) Vírus de rubéola (  ) pneumopatia 
(  ) AIDS (  ) nefropatia 
(  ) Sífilis (  ) epilepsia 
(  ) Aspirina (  ) doenças infecciosas 
(  ) Talidominda (  ) problemas circulatórios 
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7. De outros problemas de saúde, abaixo, indique se tem algum: 

(  ) alterações na pressão sanguínea (  ) problemas gastrointestinais 
(  ) nervosismo (  ) perturbações do sono 
(  ) incômodo (  ) irritabilidade 
(  ) zumbidos (  ) dor de cabeça constante 
(  ) perda auditiva (  ) dificuldade de compreender a 

fala 
(  ) ansiedade 
 

(  ) alterações de visão 

 
8. Algum outro problema de saúde não citado acima? 

_____________________________________________ 

9. Já realizou algum exame de ouvido?  (  ) sim  (  ) não. Qual exame? _______ 

10. Você pratica alguma atividade de lazer? ____________ Onde? ___________ 

11. Que tipo de ambiente gosta de freqüentar? ___________________________ 

12. Passa temporada fora de casa? Onde? ______________________________ 

13. Quando você quer descansar ou se divertir, que tipo de atividade procura 

desenvolver? ___________________________________________________ 

 

II – DADOS SOBRE A PERCEPÇÃO DO AMBIENTE SONORO OU 

AMBIÊNCIA HOSPITALAR 

1. O que acha do som presente no local onde mora? ______________________ 

2. Em que momentos do dia está mais exposta ao barulho? ________________ 

3. O que acha do som presente do lado externo do hospital? _______________ 

4. O que acha do som dentro do hospital? ______________________ 

5. Você diria que o Alojamento Conjunto, na maior parte do tempo, é: 

(  ) silencioso 

(  ) tem ruído moderado 

(  ) tem ruído intenso 

6. Se o ruído é moderado ou intenso, indique se ele tem origem de alguma das 
fontes abaixo: 
(  ) Atividades dos profissionais em geral (  ) Conversação  
(  ) Passagem de plantão da Enfermagem (  ) Telefone 
(  ) Visita médica (  ) Rádio 
(  ) Visitas dos familiares (  ) Barulho das portas 
(  ) Barulho dos instrumentos em uso (  ) Campainha 
(  ) Barulho sob o berço dos bebês (  ) Choro dos bebês 
(  ) Líderes de religiões oram muito alto 
(..)Outros 
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7. Assinale o período do dia em que o ruído é mais intenso: 

Das ________às__________ horas. 

8. Você acredita que o seu comportamento no Alojamento Conjunto gera ruído? 

(  ) Não       (  ) Sim       (  ) Não sei. 

9.  Seus comportamentos que geram ruído são: 

______________________________ 

10. Seu estar no Alojamento Conjunto é perturbado pelo ruído? 

(  ) Sempre (  ) Frequentemente (  ) Ocasionalmente (  ) Não é afetado. 

11. A comunicação com os profissionais ou com as outras pessoas é afetada 

pelo ruído? 

(  ) Sempre (  ) Frequentemente (  ) Ocasionalmente (  ) Não é afetada. 

12. Tem dificuldade de se concentrar, orar, silenciar, pelo excesso de ruído 

provocado pelos demais indivíduos?  

(  )  Sempre (  ) Frequentemente (  ) Ocasionalmente (  ) Não. 

13. Na sua opinião, os ruídos existentes no Alojamento Conjunto podem 

estressar a gestante?   (  ) Sim   (  )  Não. 

14. Na sua opinião, os ruídos existentes no Alojamento Conjunto podem causar 

algum efeito desagradável nos bebês? (  ) Sim   (  )  Não. 

15. Na sua opinião, os ruídos existentes no Alojamento Conjunto podem causar 

algum efeito desagradável na saúde dos profissionais da saúde?  

(  ) Sim   (  )  Não. 

16. Experimenta momentos de silêncio no Alojamento Conjunto? 

(  )  Sempre (  ) Frequentemente (  ) Ocasionalmente (   ) Não. 

17. Existem atividades que estimulam a percepção de diferentes sons no 

Alojamento Conjunto?    (  ) Sim    (  ) Não. 

18. É comum você ouvir música no Alojamento Conjunto? 

(  )  Sempre (  ) Frequentemente (  ) Ocasionalmente (  ) Não. 

19. É comum se realizarem práticas de percepção corporal no Alojamento 

Conjunto? 

(   )  Sempre (   ) Frequentemente (   ) Ocasionalmente (   ) Não. 

20. Você se preocupa em se favorecer com momentos de silêncio no Alojamento 

Conjunto como meio de se comunicar com seu bebê? 

(   )  Sempre (   ) Frequentemente (   ) Ocasionalmente (   ) Não. 
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21. Você já se deu conta de que os ruídos podem afetar o seu bebê?  

(  ) Sim  (  ) Não. 

22. Diante de ruídos no Alojamento Conjunto, você já percebeu o seu bebê: 

(  ) se agitar  (  )  acordar e não dormir mais    (   ) se refugiar no sono  

(  ) chorar 

Outros: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

23. Em algum momento os sons da natureza (barulho da água, canto dos 

pássaros, som da chuva, mugido dos animais, etc.) podem ser vivenciados 

de alguma forma por você e pelo bebê no Alojamento Conjunto? 

(  ) Sim  (  ) Não. 

24. Durante ou logo em seguida do seu parto, teve a oportunidade de viver 

momentos de silêncio com seu bebê? 

(  ) Sim    (  ) Não. 

25. Você e as outras pessoas que estão no Alojamento Conjunto recebem a 

visita de profissionais da música com oportunidade para cantar ou tocar 

algum instrumento? 

(  ) Sim    (  ) Não. 

26. Se isso aconteceu, foi:  (  ) bom  (  ) muito bom   (  ) indiferente   (  ) não 

gostei. 

27. Você tem a oportunidade de ouvir música no Alojamento Conjunto? 

(  ) Sempre (  ) Frequentemente (  ) Ocasionalmente (  ) Nunca. 

28. Quando alguém fala ou lê alto em um ambiente ruidoso, você consegue: 

(  ) Captar toda a informação   (  ) Captar a maior parte da informação 

(  ) Perder alguma informação (  ) Perder quase toda a informação 

 

III – MEDIDAS 

 
1. O que sugere para melhorar sempre mais a qualidade do som externo do 

hospital? 

______________________________________________________________ 

2. O que sugere para melhorar sempre mais a qualidade do som dentro do 

hospital? 

______________________________________________________________ 
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3. Momentos de silêncio ainda não existentes poderiam contribuir com uma 

melhor qualidade de vida no Alojamento Conjunto? 

(  )  Sim    (  ) Não. 

4. Concorda que poderiam ser desenvolvidas atividades, ainda não existentes, 

que estimulem a percepção de diferentes sons no Alojamento Conjunto?    

(  ) Sim    (  ) Não. 

5. Considera que a Musicoterapia poderia contribuir com momentos de alegria 

ou reflexão ainda não vivenciados no Alojamento Conjunto? 

(  ) Sim    (  ) Não. 

6. Concorda que quanto mais exercícios de percepção corporal fizer mais estará 

conhecendo seu corpo e aumentando seu bem-estar? 

(  ) Sim    (  ) Não. 

7. Considera que os sons da natureza poderiam estar mais presentes no 

Alojamento Conjunto? 

(  ) Sim    (  ) Não. 

8. Assinale as medidas  que considerar importantes para reduzir ao máximo o 

ruído no Alojamento Conjunto. 

(  ) Manter janelas e portas fechadas 

(  ) Uso de dispositivos com alarme luminosos e não sonoros 

(  ) Medições frequentes dos níveis do ruído 

(  ) Manutenção de materiais e equipamentos em geral, evitando maior ba-

rulho 

(  ) Programas de percepção corporal e valorização existencial 

(  ) Programas de reeducação auditiva e Musicoterapia 

(  ) Programas que garantam momentos de silêncio 

(  ) Programas em que mesmo os louvores religiosos sejam equilibrados com 

o silêncio. 

(  ) Outros 



 127 

ANEXO 6 

FORMULÁRIO PARA AVALIAÇÃO DOS RECÉM-NASCIDOS 

UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ 

 

 
Título: O ruído na ambiência do alojamento conjunto em uma maternidade de 

referência para gestação de alto risco: percepção das usuárias e dos profissionais 

de enfermagem. 

1. Iniciais: _______ 

2. Peso:  (  ) menos que 2500g  (  ) mais que 2500g 

3. Idade gestacional: (  ) 36 a 38 semanas (  ) de 38 a 42 semanas 

4. Tipo de parto: (  ) CST (  ) PN 

5. O RN dorme mais:  (   ) Dia  (   ) Noite (   ) Não Sei 

6. Choro:  

(   ) Mais intenso durante o dia (   ) Mais intenso durante a noite  

(   ) Não soube informar 

7. Diante de algum ruído, o bebê: 

(  ) se assusta     (  ) acorda e não dorme mais   

(  ) se refugia no sono    (  ) chora (   ) não se assusta 
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ANEXO 7 

CARTA DE APROVAÇÂO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA 
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ANEXO 8 

MAPA DE RISCO OCUPACIONAL 

 

 


