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RESUMO 

 

O aumento da intensidade sonora é um problema atual que vem sendo identificado 

nas instituições de saúde. O estudo tem por objetivo geral avaliar o ambiente sonoro 

e a percepção da equipe de enfermagem e administrativa frente ao ruído no pronto-

socorro.  Trata-se de um estudo descritivo com análise quantitativa. A percepção do 

ruído foi levantada por meio de um questionário aplicado na forma de entrevista. 

Participaram do estudo 59 profissionais, sendo 38 da área de enfermagem (AE) e 21 

da área administrativa (AD). Nas avaliações da intensidade sonora, foi utilizado um 

Medidor Integrador Marca Bruel e Kjaer tipo 2230 devidamente calibrado. Os 

resultados demonstraram que ambas as equipes percebem estarem mais expostas 

aos riscos biológicos, ergonômicos e de acidentes, do que aos riscos físicos.  O 

ruído surgiu espontaneamente como risco físico para 8,4% dos participantes. Os 

problemas de saúde mais relacionados dos profissionais foram cansaço, estresse, 

ansiedade e irritabilidade. Os profissionais correlacionaram esses problemas de 

saúde mais a fatores ocupacionais do que extraocupacionais.  A medição da 

intensidade sonora apresentou Leq. dB(A) que variou de 56,6 a 68,8 dB(A), níveis 

considerados muito acima do recomendado para conforto em ambientes 

hospitalares. Os profissionais da enfermagem identificam mais os ruídos dos 

equipamentos, e a equipe administrativa, os ruídos das pessoas. O ruído 

considerado incômodo é o produzido pelas pessoas.  O turno de maior ruído é o da 

tarde, e esses resultados foram comprovados nas várias avaliações da intensidade 

sonora e percebidos especialmente pela equipe administrativa.  Apenas a equipe 

administrativa referiu dificuldades de concentração e comunicação diante do ruído. 

Os profissionais da AE consideram produzir ruídos que podem incomodar os outros 

e os da AD negam esse fato. As equipes conhecem a perda auditiva como o 

principal malefício causado pelo ruído. As atitudes de prevenção referidas foram o 

uso de protetor auricular e evitar locais ruidosos. Conclui-se que os participantes têm 

a percepção que o ambiente de pronto-socorro é ruidoso, os profissionais da 

enfermagem são os mais incomodados com o ruído, mas são os profissionais 

administrativos que referem dificuldades em desempenhar suas tarefas diante do 

ruído. Ambas as equipes conhecem a perda auditiva como um dos malefícios 

causados pelo ruído e referem parar de falar como uma das atitudes para evitar o 



 
 

ruído. Todas as avaliações da intensidade sonora estão acima dos níveis de 

conforto acústico estabelecido pela NR 10.152/1987. 

 

Palavras-Chave: Percepção Auditiva,  Ruído, Serviços Médicos de Emergência, 

Riscos Ocupacionais.  



 
 

ABSTRACT  

 

The increase of noise level is a problem which has been currently identified in health 

institutions. The general goal of this study is to assess noise environment as well as 

the noise perception of nursing team and administrative staff in the emergency room. 

It is a descriptive quantitative study. Noise perception was evidenced by means of a 

questionnaire applied during an interview. Fifty-nine (59) professionals participated in 

the study, being 38 from the nursing team and 21 from the administrative staff. In 

order to evaluate noise level, a calibrated Bruel & Kjaer 2230 Integrating Sound Level 

Meter was used. Results showed that both teams perceived to be more exposed to 

biological, ergonomics and accident hazards than to physical hazards.  Noise was 

spontaneously mentioned as a physical hazard by 8.4% of the participants. The most 

reported health problems by the professionals were fatigue, stress, anxiety and 

irritability. The professionals correlated these health problems with occupational 

reasons rather than extra occupational ones. Noise levels measured Leq. dB(A) 

ranging from 56.6 to 68.8 dB(A), high above the recommended comfort levels for 

hospital settings. Nursing professionals can better identify noise produced by 

equipment, while the administrative staff can better identify noise produced by 

people. Noise produced by people is the one that really bothers them. Afternoon shift 

is the noisiest, which was evidenced in the several noise level measurements, and 

ultimately perceived by the administrative staff. Only the administrative staff reported 

concentration and communication difficulties due to the noise. The nursing team 

stated that they produce noise that may bother others while the administrative staff 

denied this fact. The teams recognize hearing loss as the greatest harm caused by 

noise.  Mentioned prevention attitudes were the use of ear protectors and avoidance 

of noisy places. It can be concluded that participants perceive emergency settings as 

noisy; nursing professionals are more disturbed by noise, but administrative staff 

refers to difficulties in carrying out their tasks due to noise. Both teams perceive 

hearing loss as one of the harmful effects caused by noise and mention stop talking 

as one of the attitudes to avoid noise. All noise measurements are above the 

acoustic comfort level established by noise guideline 10,152/1987. 

 

Key words: Auditory Perception, Noise, Emergency Medical Services, Occupational 

Risks  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O ruído é um agente físico nocivo, encontrado no ambiente de trabalho. 

Estima-se que 15% dos trabalhadores de países desenvolvidos encontram-se 

expostos a intensidades deletérias à audição e à saúde em geral. Constitui-se em 

um importante agravo à saúde dos trabalhadores em todo o mundo (DIAS et al., 

2006).   

Para Diniz, Junior e Araújo (2007), o ruído vem aumentando com o passar 

dos anos, especificamente em grandes regiões metropolitanas, e esse aumento já 

está sendo identificado no interior dos estabelecimentos de saúde.  

Conforme a World Health Organization (WHO) (1999), os efeitos críticos de 

ruído em hospitais estão na interferência da comunicação, incluindo as interferências 

nos sinais de alerta, no aborrecimento e perturbação do sono. Portanto, orienta-se 

que o nível de pressão sonora (Leq) não exceda a 35dB nas salas em que os 

pacientes são tratados e observados, sugerindo atenção especial aos Níveis de 

Pressão Sonora (NPS) em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e em salas de 

cirurgias. 

Segundo a Norma Brasileira n.0 10152 de 1987, nas áreas hospitalares, o 

nível de ruído não deveria ultrapassar 55 decibéis. Se o nível estiver acima desse 

valor, é considerado de desconforto e pode causar efeitos extra-auditivos no 

organismo em geral. Embora exista variação de indivíduo para indivíduo, as pessoas 

são orientadas para não experimentarem níveis de ruído que excedam 85 a 90 

dB(A).  

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (2011) sugere uma 

investigação nas áreas hospitalares, por reconhecer o risco ocupacional neste 

ambiente, devido aos níveis de ruído elevados nas centrais de compressão de ar e 

geração de vácuo, nas oficinas de manutenção, marcenarias e lavanderias. Da 

mesma forma, pela existência de ruído de menor intensidade, porém, contínuo, e 

que exige alerta nas Unidades de Terapia Intensiva, pela presença dos modernos 

equipamentos com alarmes sonoros, impressoras, entre outros.  

Entretanto, estudos em hospitais que analisaram os níveis de ruído nas 

várias áreas como: unidade de terapia intensiva (UTI), pronto socorro (PS), centro 

de material, centro cirúrgico, farmácia, pediatria, cozinha, lavanderia, corredores e 
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posto de enfermagem, demonstraram que o ruído estava elevado. O mesmo foi 

associado à conversação dos profissionais, movimentação de pessoas e aos 

diversos equipamentos médicos hospitalares com alarmes acústicos, essenciais 

para alertar profissionais de mudanças nas condições clínicas de pacientes ou do 

mau funcionamento dos próprios aparelhos (PEREIRA et al., 2003; CARVALHO, 

PEDREIRA E AGUIAR , 2005; RODARTE et.al.,2005; OTENIO, CREMER E 

CLARO, 2007; ZAMBERLAN et. al. ,2008; MACEDO et. al.,2009; COSTA 2011). 

Acrescenta-se o estudo de Stumm et al. (2009) destacando que o ruído na UTI, 

incluindo o de equipamentos, dificulta a concentração dos profissionais. No entanto,   

pesquisas que investigaram  a percepção do ruído em  vários ambientes, relatam 

que por sua subjetividade  as pessoas reagem de forma diferente diante do mesmo 

ruído ( ZANNIN et al, 2002; BISTAFA, 2006; SOUSA, 2006; ZUCKI, MORATA, e 

MARQUES, 2006). 

A relevância do estudo justifica-se pelos vários estudos apresentando o 

ruído como um agente nocivo à saúde e que pode ser percebido de formas 

diferentes. Nesse contexto, o pronto-socorro (PS) é um ambiente que merece 

atenção porque, nos dias atuais, contém vários equipamentos médicos hospitalares, 

uma grande equipe de profissionais, as vítimas de acidentes e seus familiares e os 

veículos de resgate, aumentando a intensidade sonora do ambiente.  

 O presente estudo tem por finalidade avaliar a percepção da equipe de 

enfermagem e administrativa e a intensidade sonora em pronto-socorro. 
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 OBJETIVO GERAL  

 

Avaliar o ambiente sonoro e a percepção da equipe de enfermagem e 

administrativa frente ao ruído no pronto-socorro. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

a)  Analisar e comparar a percepção, o conhecimento e as atitudes da equipe 

de enfermagem e da equipe administrativa frente ao ruído; 

b)  Avaliar se o ruído surge espontaneamente como um risco ocupacional; 

c)  Avaliar o ruído no pronto-socorro. 

 

. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 
3.1 URGÊNCIA  EMERGÊNCIA 

 

De acordo com a Resolução n.º 1451, de 10 de março de 1995, do Conselho 

Federal de Medicina, urgência é a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou 

sem risco potencial de vida, e a pessoa necessitada de assistência imediata. E 

emergência é a verificação clínica de condições de agravo à saúde que impliquem 

em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo tratamento clínico imediato 

(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 1995). 

O atendimento de urgência, de um modo geral, pode acontecer em qualquer 

local, como domicílio, via pública ou mesmo nas unidades que o executam. Quando 

a urgência ocorre fora do ambiente hospitalar, é chamada de pré-hospitalar, e o 

atendimento é feito pelo deslocamento da equipe e de seus recursos materiais cuja 

ação ocorre pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192). Em 

outros casos, o socorro às vítimas é prestado pelo Sistema Integrado de 

Atendimento ao Trauma e Emergências (SIATE 193), como também pelo socorro 

aéreo. Atualmente, a maior parte das urgências e emergências é recebida em 

âmbito hospitalar, nos conhecidos e tradicionais Pronto-Socorros (PS), serviços já 

de grande frequência da população, que ali busca a resolução do seu problema.  

 

Segundo o Ministério da Saúde (Brasil, 1987, p.28), a unidade de Pronto-

socorro 

[...] é um estabelecimento de saúde destinado a prestar assistência a 
doentes com ou sem risco de vida, cujos agravos à saúde necessitam de 
atendimento imediato. Funciona durante as 24 horas do dia e dispõe de 
leitos de observação. 

Devido ao aumento da demanda, percebe-se uma grande movimentação 

dos usuários nas portas dos prontos-socorros. Além das emergências que chegam 

encaminhadas pelo serviço regulador, há ainda a chegada de pacientes em situação 

de urgência, por seus próprios meios, ocasionando um desconforto ainda maior 

(BRASIL, 2006). 

Essa situação pode ser facilmente observada em todos os serviços com 

pronto-socorros. Estes se apresentam superlotados de clientes, que ali buscam as 

soluções dos problemas que não conseguem ser resolvidos na atenção primária, 



22 
 

acarretando sobrecarga de serviços, acúmulo de pacientes graves e instáveis 

hemodinamicamente, e pacientes mais estáveis, mas que também necessitam de 

atendimento (BRASIL, 2001).  Portanto, existe uma descaracterização das áreas 

físicas do pronto-socorro hospitalar, essa situação desfavorável no ambiente pode 

contribuir para o aumento da intensidade sonora no local. 

 O estudo de Ohara, Melo e Lausi (2010), em Pronto Socorro (PS), descreve 

que o excedente de atendimentos e internações representa leitos extras, macas 

pelos corredores, planta física inadequada, condições de atendimento insatisfatórias, 

altos índices de ruídos, dificultando o processo de trabalho da equipe 

multiprofissional.  

Essa realidade é de conhecimento do Ministério da Saúde que reconhece 

que nos grandes hospitais os pacientes se acumulam em macas pelos corredores, e 

a falta de leitos hospitalares, para os mais graves, leva-os a ocupar as salas de 

“emergência” onde permanecem entubados e em ventilação mecânica, por falta de 

leitos de terapia intensiva (BRASIL, 2006).  

Contudo, as unidades de urgências e emergências ou pronto-socorros, são 

unidades complexas nas quais se exigem, conforme estudos de Oliveira et al. 

(2004), a organização do trabalho, profissionais com conhecimento das práticas no 

processo de trabalho, impondo agilidade ao pensamento, competência e capacidade 

de resolver problemas, pois, de um modo geral, nesses serviços, ocorrem situações 

imprevistas, das quais decorre a preciosidade do tempo diante das inúmeras 

atividades que o quadro do paciente demanda para sobreviver. O profissional de 

enfermagem, ao atuar em unidade crítica de saúde, deve mostrar destreza, 

agilidade, habilidade, bem como capacidade para estabelecer prioridades e intervir 

de forma consciente e segura no atendimento ao ser humano (BAGGIOL; 

CALLEGAROL; ERDMANNL, 2008). 

Os estudos de Almeida e Pires (2007) indicam que o trabalho nos serviços 

de urgência e emergência está mais complexo, em decorrência do desenvolvimento 

tecnológico e das situações clínicas dos usuários atendidos, mas as estruturas ainda 

não acompanharam a evolução, pois os profissionais de saúde são confrontados  

com cargas elevadas de trabalho, com espaços físicos inadequados que lhes 

causam sofrimento, conflitos e impossibilidades de expressão da subjetividade no 

trabalho. Porém, mesmo assim, esses profissionais de saúde sentem-se 
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recompensados por exercerem a sua profissão na plenitude e aliviarem a dor e o 

sofrimento humano.  

Há relatos na literatura sobre a relação entre os níveis de ruído elevados e a 

perda auditiva, o estresse, as alterações psicológicas e do sono, podendo levar a 

lapsos de memória e a um maior esforço mental na realização das tarefas, expondo 

os profissionais a riscos de acidentes e erros na execução do seu trabalho 

(PERREIRA et. al. 2003, MIASSO et. al 2006 e OLIVEIRA e LISBOA 2007).  Nesse 

contexto, as equipes de saúde que realizam tarefas no ambiente hospitalar que lhes 

exigem atenção constante, poderiam ter seu desempenho profissional prejudicado 

comprometendo a saúde dos pacientes. 

Para a maioria dos autores, o ruído elevado configura-se uma condição na 

qual o organismo humano sofre impactos que podem reduzir a eficiência das 

comunicações dos profissionais, a concentração e o rendimento profissional 

(Bradley (1985), Menezes e Teixeira (2005)), além de impedir o descanso e a 

recuperação de pacientes (WHO (1999)). Para Bistafa (2006), o ruído passa a ser 

problema quando há interferência nas atividades humanas.     

A Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) da ANVISA, regulamentada e 

aprovada pelo Decreto n.º 3.029 de 16 de abril de 1999, em reunião realizada em 20 

de fevereiro de 2002, ao dispor sobre o Regulamento Técnico para planejamento, 

programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de estabelecimentos 

assistenciais de saúde, determina que toda construção de novos estabelecimentos 

assistenciais, reformas e ampliações no Brasil deverão cumprir as normas da RDC. 

A Resolução oferece normas das instalações nas unidades/ambientes e 

dimensionamento a todos os serviços prestadores de atendimento de saúde, porém 

não esclarece sobre questão acústica nos ambientes, nem cita alguma necessidade 

de controle acústico (BRASIL, 2002). 

 

3.2 RISCOS OCUPACIONAIS NO AMBIENTE HOSPITALAR, NORMAS, 

RECOMENDAÇÕES E LEGISLAÇÃO SOBRE O RUÍDO 

 

A preocupação com os riscos ocupacionais na área da saúde tomou maior 

proporção a partir dos anos 80, com o surgimento da epidemia da Acquired 

Immunodeficiency Syndrome (AIDS). Até então, a equipe de saúde não era 

considerada de grandes riscos para acidentes de trabalho. Segundo Oliveira e 



24 
 

Murofuse (2001), atualmente o hospital, em relação aos demais locais prestadores 

de atividades de saúde, é o ambiente de maior possibilidade de riscos de acidentes 

e doenças ocupacionais.  

Em se tratando de risco, a legislação brasileira caracteriza as instituições 

hospitalares como ambientes com grau elevado de risco de acidentes e doenças. 

Essa afirmação pode ser constatada na Norma Regulamentadora (NR) para a 

Segurança e Medicina do Trabalho, NR-4 (BRASIL, 1978), que classifica os 

hospitais com grau de risco 3, segundo escala crescente que varia de 1 a 4, 

conforme a intensidade da repercussão sobre a saúde do trabalhador. 

A ANVISA (2011), no que dispõe sobre o aspecto de segurança no ambiente 

hospitalar, discorre sobre a preocupação legal em definir os riscos existentes nesse 

ambiente. Apresenta várias definições para risco, enfatiza o perigo e sugere que a 

compreensão será melhor se for definida a natureza do risco. 

Dessa forma, buscou-se na NR-9, da Portaria n.º 3214/78, os fatores 

descritos como os potenciais de danos à saúde do trabalhador, são eles: os riscos 

físicos a que o trabalhador pode estar exposto, como ruídos, vibrações, pressões 

anormais, as alterações de temperatura, as radiações ionizantes e não ionizantes; 

os riscos químicos, como as substâncias químicas manipuladas pelos trabalhadores 

de forma direta ou indireta no ambiente de trabalho, como gases, vapores, entre 

outros; e os riscos biológicos, presentes nas exposições ocupacionais a diversos 

agentes biológicos, como vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos, entre 

outros. 

O Ministério do Trabalho cita também os riscos de ergonomia, que levam ao 

adoecimento do trabalhador por interferir nas características fisiológica e psicológica, 

levando ao desconforto ou afetando sua saúde, a exemplo de: esforço físico intenso, 

peso, jornada de trabalho prolongada, trabalhos em turno e noturno, atividades 

repetitivas. Acrescenta os riscos de acidentes, ou seja, os que colocam em situação 

de perigo o trabalhador, podendo afetar sua integridade física ou moral, a exemplo 

de máquinas e equipamentos sem proteção, explosões, e outras situações que 

podem contribuir com a ocorrência de acidentes (BRASIL 2001). 

Segundo Lima Junior e Esther (2001), os profissionais da saúde que atuam 

em ambientes hospitalares enfrentam uma rotina laboral envolvida por realidade 

dinâmica, estimulante e heterogênea, mas com a característica de, ao mesmo 

tempo, apresentarem atividades árduas insalubres e complicadas. Os autores 
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mostram que ao mesmo tempo em que o hospital é um local para salvar vidas, 

prevenir e recuperar a saúde das pessoas, contrariamente, ele pode ser causador 

de danos à saúde dos próprios trabalhadores. 

Os estudos de Nishide e Benatti (2004) constatam que os trabalhadores de 

enfermagem estão mais expostos aos riscos ocupacionais, que os mesmos os 

reconhecem, apontando os riscos biológicos com maior evidência, principalmente os 

que trabalham com os pacientes de unidades críticas, como pronto-socorro, UTI, 

infectologia e outras. 

Já no estudo de Xelegati et al. (2006), os enfermeiros reconhecem que 

substâncias químicas fazem parte de suas práticas e que podem causar alterações 

à saúde, como os antineoplásicos, formaldeido, glutaraldeído, óxido de etileno, 

antibióticos, entre outras. Porém, esses profissionais não têm conhecimentos 

suficientes sobre os fatores de risco químico aos quais se encontram submetidos no 

momento do processo de trabalho. 

Conforme, Caetano et al. (2006), as pesquisas apontam para a situação 

vivenciada na enfermagem determinando que o regime de trabalho em turnos e 

plantões abre espaços para duplos empregos e jornadas de trabalho, situação 

observada entre os profissionais de saúde, especialmente num país onde os baixos 

salários predominam. Essa prática potencializa a ação de fatores que por si só 

danificam a integridade física e psíquica do profissional de enfermagem.   

De acordo com Leitão, Fernandes e Ramos (2008), os riscos reconhecidos 

pela equipe de enfermagem em uma UTI foram: o excesso de ruídos, a temperatura 

inadequada do ambiente, a exposição radioativa, bem como a inobservância do 

controle de gases e vapores, a utilização inadequada dos equipamentos de proteção 

individual durante os procedimentos, o que contribui de forma significativa com  o 

aumento do risco ocupacional. 

Silva e Zeitoune (2009) evidenciam que a equipe de enfermagem conhece 

de um modo geral os riscos ocupacionais, muitas vezes até praticam medidas de 

proteção e segurança relacionadas aos riscos biológicos e ergonômicos, mas não há 

aplicação prática dessas medidas com vistas à diminuição da exposição aos riscos e 

até mesmo das doenças ocupacionais e não demonstram conhecimento sobre 

riscos físicos, como ruídos, alterações de temperatura e radiações ionizantes. As 

autoras apenas citam que os participantes da pesquisa não reconhecem os riscos 

físicos. 
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Bistafa (2006) refere que os ruídos do cotidiano são de natureza muito 

variada, o que torna complexa a avaliação de problemas a ele relacionados. Os 

países, por meio de agências reguladoras, procuram estabelecer métodos para 

quantificar e avaliar o impacto que o ruído produz nas pessoas. Segundo o autor, os 

métodos para avaliação são desenvolvidos para atender a diferentes situações, 

como ruído comunitário, ruído ambiental e ruído industrial. 

Observando-se o ruído ambiental, este é definido como uma superposição 

de ruídos, normalmente de diferente origem e natureza. O equipamento usado para 

medir o ruído é chamado de medidor de nível de pressão sonora, também conhecido 

por decibelímetro, termo que Gerges (1992) considera de uso errôneo, pois significa 

medir em escala dB, e qualquer grandeza física pode ser medida em escala dB. 

Então, seguindo a explicação de Gerges, os medidores de NPS podem ser do tipo 

simples, que fornecem somente o nível global dB(A), ou medidores sofisticados, com 

recursos de fornecer dB (linear A,B,C ou D), dB impulso, dB pico, espectro e/ou 

outras escalas.  

Já o dosímetro é um equipamento para medir as doses de ruído (nível 

equivalente) recomendado quando o nível de ruído é variável, e o trabalhador 

executa várias funções em ambientes diferentes durante a jornada de trabalho. Sua 

função é registrar o nível equivalente e compará-lo com norma em vigor, indicando 

se a dose de ruído passou de 100%, no caso 85 dB, por período igual ou superior a 

8 h de trabalho. Esse equipamento pode ser disponibilizado na forma fixa ou portátil, 

sendo esta última mais prática, pois o aparelho pode ser colocado no bolso do 

trabalhador com o microfone posicionado o mais próximo da orelha do mesmo.   

De acordo com Gerges (1992), os fatores que determinam a audibilidade 

subjetiva de um som são muito complexos, porque o ouvido humano não é 

igualmente sensível a todas as frequências. Então, refere que ‘circuitos eletrônicos 

de sensibilidade variável com a frequência, de forma a modelar o comportamento do 

ouvido humano, são padronizados e classificados como A, B, C, D’.   

Gerges (1992) relata que somente o circuito A aproxima-se mais das curvas 

de igual audibilidade para baixos NPS, e os circuitos B e C são análogos ao circuito 

A, porém para médios e altos NPS, portanto, somente o A é largamente utilizado 

porque os circuitos B e C não fornecem boa correlação em testes subjetivos.  

O nível equivalente (Leq) expressa o nível médio de ruído baseado na 

equivalência de energia. A escolha é por dB(A) por ser a medida que mais se 
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aproxima dos limites das frequências percebidas pelo ouvido humano, onde se 

abranda a intensidade das baixas frequências, elegendo apenas as mais próximas 

da  área de percepção da audição humana. 

No que se refere às normas e legislações, por volta de 1940, no Rio de 

Janeiro, surge a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). Atualmente as 

Normas Brasileiras, cujo conteúdo é da responsabilidade dos Comitês Brasileiros 

(ABNT/CB), dos Organismos de Organização Setorial (ABNT/ONS) e das 

Comissões de Estudo Especiais Temporárias (ABNT/CEET), sendo elaboradas por 

Comissões de Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, 

produtores, consumidores e neutros (universidade, laboratórios e outros), são 

respeitadas em todo território nacional.  

A NBR 10.151/2000 é a Norma Brasileira Regulamentadora da acústica. 

Propõe a avaliação do ruído em áreas habitadas, visando ao conforto da 

comunidade, e fixa as condições exigíveis para avaliação da aceitabilidade do ruído 

em comunidades, especificando um método para a medição de ruído.  

A avaliação do ruído para conforto acústico deve levar em consideração a 

NBR 10.152/1987, que estabelece valores para diferentes locais, inclusive os 

hospitais, a qual dispõe para: 1) apartamentos, enfermarias, berçários, centros 

cirúrgicos, o nível sonoro para conforto de 35dB(A), sendo aceitável nível sonoro de 

45dB(A); em laboratórios e áreas para uso do público, o nível sonoro para conforto é 

de 40dB(A), sendo aceitável o valor de 50dB(A); 2) em áreas de  serviços em 

hospitais, o nível sonoro para conforto de 45dB(A), sendo aceitável para a finalidade 

o valor de 55dB(A). Portanto, o menor valor é o nível sonoro para conforto e o maior 

é o aceitável, estabelecendo-se que os valores superiores são de desconforto, mas 

sem, necessariamente, implicar em risco de dano à saúde. 

Conforme a World Health Organization (WHO) (1999), os efeitos críticos de 

ruído em hospitais estão na interferência da comunicação, incluindo as interferências 

nos sinais de alerta, no aborrecimento e perturbação do sono. Portanto, orienta que 

nível de pressão sonora Leq não exceda a 35dB nas salas em que os pacientes são 

tratados e observados, sugerindo atenção especial aos Níveis de Pressão Sonora 

(NPS) em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e em sala de cirurgia pelo nível de 

estresse dos pacientes.  
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O Ministério do Trabalho através da Portaria n.º 3.214 de 08 de junho de 

1978, estabelece as Normas Regulamentadoras (NR) referentes à Segurança e 

Medicina do Trabalho. Essas normas abrangem vários problemas relacionados ao 

ambiente de trabalho e à saúde do trabalhador. Estão sempre sendo atualizadas, 

pois as empresas têm a obrigação de manter o seu cumprimento.  

Entre as várias normas está a NR-7, que estabelece o Programa de Controle 

Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e tem por objetivo a promoção e 

prevenção da saúde da equipe de trabalhadores de uma empresa. A NR-9 abriga o 

Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), o qual visa à preservação da 

saúde e da integridade dos trabalhadores, por meio de antecipação, 

reconhecimento, avaliação e o consequente controle da ocorrência de riscos 

ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho. Deve 

considerar a proteção do meio ambiente e dos recursos naturais. O PPRA é de 

responsabilidade do empregador, e sua elaboração exige a participação dos 

trabalhadores da empresa. 

Conforme a NR-15, que especifica atividades e operações insalubres, o 

ruído recebe classificações  quando  contínuo ou intermintente. Essas medidas 

devem ser feitas em decibéis(dB), com instrumento de nível de pressão sonora 

operando no circuito de compensação “A” e circuito de resposta lenta (slow). As 

leituras devem ser feitas próximas ao ouvido do trabalhador. A norma estabelece 

limites de tolerância para exposição  do trabalhador a esse tipo de  ruído, alerta que 

valores superiores a 115 dB(A), sem proteção adequada, oferecerão risco grave e 

iminente. 

Os ruídos de impacto conforme a NR-15, são aqueles que apresentam picos 

de energia acústica de duração inferior a 1 segundo e intervalos superiores a 1 

segundo.  Os níveis de impacto deverão ser avaliados em decibéis (dB), com 

medidor de nível de pressão sonora operando no circuito linear e circuito de 

resposta para impacto. O limite de tolerância para ruído de impacto é de 130 dB 

(linear). As leituras devem ser realizadas próximas ao ouvido do trabalhador, e com 

intervalos entre os picos. Na vigência do ruído, ele deverá ser avaliado como 

contínuo.  A norma confere um risco grave ou iminente, caso o nível de ruído de 

impacto seja 140 ou 130 dB, e o trabalhador esteja exposto sem proteção adequada. 

A NR-17 é a que aborda a ergonomia e visa estabelecer parâmetros que 

permitem a adaptação das condições de trabalho às características psicofisiológicas 
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dos trabalhadores, a fim de proporcionar o máximo de conforto, segurança e 

desempenho eficiente. Essa norma abrange aspectos relacionados a condições 

ambientais e organização dos locais de trabalho, levantamento, transporte e 

descarga de materiais, mobiliário e equipamentos no setor de trabalho.  

A NR-17 alerta que nos postos de trabalho, onde ocorre atenção constante e 

desempenho de atividade intelectual, como salas de controle, laboratórios, 

escritórios entre outros, são recomendadas condições de conforto, entre elas, o 

estudo do nível de ruído, seguindo o estabelecido na NBR 10152. A norma chama 

ainda a atenção para as atividades que não apresentam equivalência ou correlação 

com o estabelecido na NBR 10152. Nesta, o nível de ruído aceitável para efeito de 

conforto é de até 65 dB (A), e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não 

superior a 60 dB.  

Já a Norma de Higiene Ocupacional (NHO) da FUNDACENTRO 

(FUNDACAO CENTRO NACIONAL DE SEGURANCA, HIGIENE E MEDICINA DO 

TRABALHO) é a norma técnica indicada para avaliar o ruído ocupacional que pode 

levar à perda auditiva por condições de trabalho. A mesma também é indicada para 

medir ruído intermitente ou contínuo e de impacto. A norma referida ainda 

recomenda que a exposição da dose de ruído deva ser feita por meio de medidores 

integradores de uso pessoal (dosímetro de ruído) ou por meio de medidores 

integradores portados pelo avaliador. As avaliações devem ocorrer após certificação 

que os equipamentos foram calibrados, e preferencialmente por calibradores de 

mesma marca do equipamento. O microfone do medidor deve ser posicionado na 

zona audível do trabalhador, de forma a minimizar a interferência na medição  

(MINISTÉRIO DO TRABALHO 2001). 

Apesar da existência das normas, recomendações e legislação, o ruído está 

presente nos estabelecimentos hospitalares podendo ser nocivo à população, seja 

trabalhadores ou clientes.  

 

 3.2.1 Estudos relacionados ao ruído no ambiente hospitalar 

 

 Na literatura, encontramos estudos que avaliaram o ruído em diversas áreas 

no ambiente hospitalar, nas quais os valores nos apresentam preocupação porque 

são considerados de desconforto e alguns com risco de desenvolver Perda Auditiva 

Induzida por Ruído (PAIR).  
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Curado et. al (2001), quando avaliaram a incidência de PAIR em uma 

lavanderia, constataram uma  média de ruído de  75dB(A) na avaliação de todo o 

hospital; no período matutino na lavanderia, o valor foi de 91 dB(A);  no vespertino, 

90 dB(A); na cozinha, no matutino o valor foi de 81 dB(A) e vespertino, 80 dB(A);  na 

manutenção, compreendendo a serralheria e a marcenaria, no matutino o valor foi 

de 80dB(A) e no vespertino 75dB(A); já no corredor dos ambulatórios, o valor 

encontrado foi  de 75 dB(A)  no matutino e de 55 dB(A) no vespertino. 

A pesquisa de Ferreira (2003), realizada em área de centro cirúrgico, 

apresentou que os maiores valores de ruído foram encontrados no setor de 

esterilização, centrado na válvula de vapor (96 dB(A)), no barulho da caçamba da 

autoclave ao ser manipulada (89,9 dB(A)) e no exaustor (84,6 dB(A)). A autora 

inferiu que os profissionais que atuam diretamente neste setor já podem estar com a 

saúde prejudicada, ou terão problemas num futuro próximo.  

Pereira et.al. (2003) estudaram uma UTI geral e encontraram uma média de 

ruído de 65,36dB(A), com variação de 62,9dB(A) a 69,3 dB(A);  atribuíram o elevado 

nível de ruído ao aumento do número de equipamentos com alarmes acústicos e à 

conversação da equipe de trabalhadores. 

Foram também encontrados valores de 60 a 70dB(A)  nos estudos  de 

Carvalho, Pedreira e Aguiar (2005) desenvolvido em UTI onde o maior nível de ruído 

foi no horário diurno, caracterizado pelo tráfego intenso e conversa gerada por 

atividades pedagógicas.  Esses autores citaram que o processo de comunicação 

pode estar comprometido nessas áreas com alto nível de ruído. 

  Ichisato e Scochi (2006), que avaliaram o ruído no momento da passagem 

de plantão de enfermagem, no plantão médico e durante a visita médica, verificaram 

uma variação de 55,3 dB(A) a 75,7dB(A). Os autores atribuíram as modificações nos 

níveis sonoros às atividades desenvolvidas no setor, à localização da fonte de ruído, 

ao número de pessoas e ao comportamento das mesmas, como também aos 

equipamentos ligados, vazamentos de ar comprimido/oxigênio, alarmes sonoros, 

campainhas e circulação de equipamentos.  

Frees (2006), que avaliou estabelecimentos de saúde, encontrou o menor 

valor de 45,9dB(A) no horário de higiene do paciente na unidade pediátrica (08h e 

10min) e o maior valor foi de 94,9dB(A) no abastecimento de Oxigênio (07h e 45 

min).  
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O estudo de Otenio, Cremer e Claro (2007) que avaliou as várias áreas 

internas de um serviço hospitalar, a média nas salas de cirurgias foi de 59,1dB(A), 

na UTI 62,7 dB(A), na UTI neo 61,4dB(A), na sala de gesso 60,6 dB(A), recepção do 

pronto-socorro 64,2dB(A), centro de materiais 66,0 dB(A), farmácia 63,3 dB(A), 

pediatria 60dB(A), cozinha 62,9 dB(A), lavanderia 71,5 dB(A). Neste estudo, os 

autores também apresentaram a média final: 63,7 dB(A).   

Kakehashi et.al (2007), que realizaram 96 horas de registro de avaliação  em 

UTI neonatal, apresentaram um leq entre 61,3 a 66,6dB(A), chamando a atenção  

que no final de semana o valor foi maior, causando surpresa aos pesquisadores, 

porque as rotinas durante a semana envolvem maior número de profissionais e 

procedimentos.  

Para Zamberlan et. al (2008), que avaliaram  o ruído durante duas semanas, 

em UTI neonatal, sendo  12 horas  durante  o dia na 1ª semana, e 12 horas durante 

a noite na 2ª semana, a média apresentada na unidade foi de 60,8 dB(A). Os 

autores aconselharam mudanças de comportamento da equipe, reforma na estrutura 

física, estudos de fontes geradoras de ruído e também discussão do impacto do 

ruído nas pessoas, clientes, acompanhantes e profissionais. 

Outros estudiosos como Macedo et.al (2009), que avaliaram o NPS em três 

UTIs,  concluíram que os valores estão acima do recomendado pela ABNT, mas não 

implicam em risco ocupacional para as equipes. Os mesmos evidenciaram valores 

médios na primeira UTI de 64,1dB(A), na UTI coronariana  58,9 dB(A), e na segunda  

UTI 64,0 dB(A).  

O estudo de Muniz e Stroppa (2009) realizado em UTI, que avaliou 12hs de 

medições, apresentou média de 71,0 dB(A), sendo  que  no período diurno a mínima 

foi de 55,6dB(A) e a  máxima de 89,3 dB. Já no período matutino deste mesmo 

estudo, a média ficou de 71,6dB(A)  (mínima de 61,4dB(A) e  máxima de 89,3dB(A)), 

e no período vespertino a média foi de 70,4dB(A) - mínima de 55,6dB(A) e máxima 

de 83,4 dB(A). Os autores concluíram que as principais fontes de ruídos foram os 

profissionais. 

Aurélio e Tochetto (2010) quando avaliaram uma Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal, obtiveram média de 64,8dB(A) na sala de cuidados intensivos;  

na sala de cuidados intermediários, o valor obtido foi de 62,1dB(A); no isolamento, o 

valor  foi de  63,8dB(A) e no corredor, 61,9dB(A). O turno mais ruidoso nos três 
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locais avaliados foi o período da tarde. Os mesmos sugeriram necessidade de 

desenvolver programa de redução do ruído nesta unidade. 

Cardoso, Chaves e Bezerra (2010) avaliaram os níveis de ruído em uma  

UTI neonatal.  O valor máximo encontrado foi de 80,4dB(A) na lavagem das mãos e 

também um valor máximo de 78,1 dB(A) no período noturno, na troca de 

equipamentos. Ainda neste mesmo estudo foi descrita uma média aritmética de nível 

sonoro de 84,5 dB(A) no período da manhã e  76,6 dB(A) no período da tarde e 

noite. Os autores consideram o período da manhã como mais movimentado e 

atribuíram as causas do ruído à conversação entre as pessoas, aos alarmes dos 

equipamentos, ao uso de telefones fixos e celulares e ao jato d’água da pia. Eles 

consideraram urgente a necessidade de diminuir o nível de poluição sonora na UTI 

neonatal. 

Sampaio Neto et al. (2010), ao avaliarem NPS em  UTI, obtiveram  valores   

médios no período diurno de 60,86dB(A) e no noturno de 55,60dB(A),  com  média  

geral  de 58,21dB(A), destacando que a média do ruído no período  diurno foi maior  

pelo horário de visita familiar. 

Em outro estudo, em lavanderia hospitalar, os níveis encontrados variaram 

de 70 a 101 dB(A). Durante a avaliação no período da manhã, nos três dias 

verificados,  a mínima foi de 80dB(A) e a máxima encontrada foi de  98 dB(A); nos 

três dias de avaliação do período da tarde, a mínima foi de 76 dB(A) e a máxima, de 

97dB(A).  No entanto, nesse mesmo estudo, no período da noite, a mínima foi de 70 

e a máxima, 101dB(A) ( SILVA et. al, 2010).  

Desse modo, devido ao risco potencial que o ruído representa para 

pacientes e equipes de saúde nos hospitais, é preciso que os níveis sonoros desses 

locais sejam conhecidos, o que favorecerá a implantação de mudanças de controle 

efetivo e redução de ruídos. 

 

3.3 EFEITOS DO RUÍDO NA SAÚDE 
 

Estudo de Gerges (1992) já relatava que vários pesquisadores, há mais de 

30 anos, referiam efeitos do ruído no corpo humano, como aceleração da pulsação, 

aumento da pressão sanguínea, e estreitamento dos vasos sanguíneos e que o 

ruído alto pode levar à sobrecarga cardíaca e a disfunções hormonais, tensões 

musculares, problemas que podem manifestar-se na mudança de comportamento, 
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como frustração, nervosismo, fadiga mental, queda no desempenho profissional, 

levando a altas taxas de absenteísmo. 

 Esses efeitos também são apontados por Bistafa (2006), que relata que os 

ruídos podem ser incômodos e causar efeitos psicológicos, dentro e fora do 

ambiente de trabalho, como perturbação do sono, estresse, tensão, queda do 

desempenho, podendo provacar irritabilidade e interferir na comunicação oral, assim 

como efeitos fisiológicos, a exemplo da perda auditiva e aumento da pressão 

arterial, isso quando os níveis chegam a ficar muito elevados. Além desses, pode 

ainda causar distúrbios respiratórios, perturbações e alterações na saúde física e 

mental e interferência na comunicação oral.  

Segundo Bradley (1985) o ruído acima de 35dB (A) interfere na 

inteligibilidade da fala. Nos ensinamentos de Lazarus (1990), os indivíduos com 

audição normal, para uma compreensão completa de uma sentença, necessitam 

que a relação sinal/ruído seja em torno de 15 a 18 dB(A). Nesta perspectiva, 

Menezes e Teixeira (2005) explicam que se o ruído de fundo for maior que a voz do 

interlocutor será mais difícil da fala ser compreendida, e citam como exemplo as 

centrais telefônicas, tipo call centers, onde o ruído proveniente das conversas mais 

os aparelhos como telefone tocando, impressoras em funcionamento, e outros 

aparelhos, em ambientes com divisórias parciais entre os atendentes, permitem a 

propagação do som por todo o local, o que interfere na concentração e 

produtividade, sendo esta uma das situações similares à que se encontra na parte 

administrativa da recepção e das várias áreas que compõem o pronto-socorro. 

 Efeitos extra-auditivos na saúde foram detectados nos estudos de Lacerda 

(1999) quando avaliou professores em academias de ginástica e constatou que as 

principais queixas pós-aula, foram: 24% dos participantes relataram zumbido, e 15%  

ouvido tampado e também  baixa concentração.  

Resende (2003), estudando os agravos à saúde de auxiliares de 

enfermagem resultantes da exposição ocupacional aos riscos físicos, referiu que 

algumas queixas podem ter acontecido em decorrência dos agentes de riscos físicos 

tais como: hipertensão, estresse, transtorno de ansiedade relacionada ao ruído, 

entre outros.  

Zucki, Morata e Marques (2006), pesquisando a percepção do ruído entre 

estudantes, profissionais e coordenadores de educação física, revelaram que os 
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pesquisados apontaram como as maiores queixas relacionadas ao ruído:   irritação 

(51,6%) desconforto (43,3%) e zumbido (28,3%).  

Estudos de Costa (2011), que teve como objetivo analisar o impacto do ruído 

hospitalar na saúde dos profissionais da enfermagem, apresentaram o zumbido 

(14,49%), como a queixa auditiva mais citada, e irritação (45,63%), alteração do 

sono e dor de cabeça (44,20%) e baixa concentração (34,78%), como as queixas 

extra-auditivas mais percebidas. 

No entanto, as pesquisas também referem que os níveis de ruído elevados 

podem causar distúrbios comportamentais, resultando em respostas fisiológicas ao 

estresse em pacientes hospitalizados. A intensidade da pressão sonora em 65 dB(A) 

pode afetar o hipotálamo e a hipófise, elevando os níveis de secreção de adrenalina, 

noradrenalina e corticosteróides, bem como causar aumento da pressão arterial e 

alterações no ritmo cardíaco e vasoconstrição periférica (CARVALHO, PEDREIRA, 

AGUIAR, 2005; MACEDO ET AL, 2009). 

Segundo a portaria 3214/1978 do Ministério do Trabalho, o ruído pode 

causar danos à saúde auditiva a partir de 85dB, quando o trabalhador é exposto por 

período  superior a 8 horas por dia. Nessa condição, ocorrem alterações estruturais 

na orelha interna, que determinam a ocorrência da Perda Auditiva Induzida por 

Ruído (PAIR), sendo um problema comum em vários ambientes laborais, 

principalmente siderurgias, metalurgias, gráficas, entre outros.  

De acordo com a Classificação Internacional de Doenças (CID)-10 - H83.3 

(1998, p.453), 

[...] a Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) é provocada pela 
exposição por tempo prolongado ao ruído. Configura-se como uma perda 
auditiva do tipo neurossensorial, geralmente bilateral, irreversível e 
progressiva com o tempo de exposição ao ruído. 

O Ministério da Saúde (2006) considera como sinônimos: perda auditiva por 

exposição ao ruído no trabalho, perda auditiva ocupacional, surdez profissional, 

disacusia ocupacional, perda auditiva induzida por níveis elevados de pressão 

sonora, perda auditiva induzida por ruído ocupacional, perda auditiva 

neurossensorial por exposição continuada a níveis elevados de pressão sonora de 

origem ocupacional.  

O trabalhador pode desenvolver sintomas como perda auditiva, dificuldade 

de compreensão da fala, zumbido e intolerância a sons intensos, e o portador de 



35 
 

PAIR também apresenta queixas como cefaléia, tontura, irritabilidade e problemas 

digestivos, entre outros. 

Conforme Bistafa (2006), vários fatores podem contribuir com a perda 

auditiva. O autor relata que existem mais informações sobre as lesões cocleares 

causadas por ruído intenso do que sobre lesões causadas por outros fatores, sendo 

o ruído, um fator que poderia ser evitado mais facilmente.  

Conforme estudos de Gonçalves (2009), o portador de PAIR apresenta 

muitas dificuldades, como as resultantes do seu afastamento das experiências 

sonoras, pois deixa de reconhecer movimentos ao seu redor, provocando tensão, 

insegurança, sendo causa de ansiedade pela não percepção das fontes sonoras. A 

autora infere que a relação interpessoal também fica prejudicada, podendo conduzir 

a sensação de frustração por insucesso na comunicação, deixando o indivíduo na 

posição de desatenção ou antissocial.  

Para a mesma autora os efeitos da PAIR podem não ser valorizados pelos 

trabalhadores, pelo fato dos mesmos não compreenderem a natureza de suas 

dificuldades comunicativas, tornando difícil a implementação de ações preventivas e 

reabilitadoras. Portanto, Gonçalves (2009) nos ensina que o diagnóstico de PAIR 

exige uma avaliação minuciosa do trabalhador exposto ao ruído, devendo ser 

considerados os dados da história laboral contemplando o tempo de trabalho em 

ambiente ruidoso e a exposição a condições agravantes. Também são necessários 

os dados clínicos, como histórico familiar, uso de medicamentos, antecedentes 

mórbidos, outras alterações de saúde relacionadas ao ruído, como zumbidos, 

hipoacusia, exposição ao ruído extralaboral, entre outros, além da importância de se 

considerar os exames laboratoriais e a avaliação audiológica completa.  

Desde abril de 2004, a PAIR passou a compor as doenças de notificação 

compulsória, e todos os casos de PAIR com trabalhadores devem ser comunicados 

à Previdência Social, por meio de CAT (Comunicação de Acidentes de Trabalho). 

Essa informação encontra-se na Portaria do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006). 

  

3.4 A PERCEPÇÃO DO RUÍDO 
 

Para se chegar à definição de percepção, seguem-se os estudos de 

Bowditch (2004), que descrevem ser a sensação referente ao estímulo físico dos 

sentidos, como visão, audição, olfato, paladar e tato, sendo que percepção é o 
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processo de como o indivíduo reage às sensações e como as organiza. Portanto, o 

autor ensina que é o modo como as pessoas interpretam as mensagens dos órgãos 

do sentido que dá alguma ordem e significado ao meio ambiente. O autor alerta que 

a chave dessa definição de percepção é a palavra interpretar, ou seja, percepção é 

a forma de interpretar as sensações. Nessa perspectiva, Bowditch (2004) apresenta 

que pessoas diferentes podem ver e sentir a mesma situação de outras maneiras. O 

estudo da percepção do ruído pode, então, conjugar esse conceito, pois muitos são 

os estímulos aos quais a pessoa está exposta, porém, seletivamente, as sensações 

serão reconhecidas e detectadas. Compreende-se, portanto, que a percepção 

depende de conhecimentos básicos sobre o mundo.  

Segundo o mesmo autor, é necessário identificar duas fontes de variação 

perceptiva: as limitações fisiológicas e as restrições culturais e ambientais. Dessa 

forma, os aspectos fisiológicos da percepção definem os limites daquilo que 

realmente as pessoas são capazes de ouvir, ver, cheirar, entre outros. Esses dados 

entram nas mentes e serão interpretados com julgamentos individuais de acordo 

com crenças, valores e atitudes, moldados por experiências culturais e ambientais 

mais amplas.  Portanto, alerta que os fatores fisiológicos e psicológicos, são 

determinantes da percepção.  

Na concepção de Merleau-Ponty (1999), a percepção é o fundo sobre o qual 

todos os atos se destacam e a mesma é pressuposta por eles. E Ribas (1999) 

explica que, para se poder escutar o som, é necessário senti-lo, tomar consciência 

da sua existência e reagir a ele, de forma consciente ou não. 

Para Teixeira (2005), a percepção se apresenta com um olhar generalizado, 

dependendo do que as pessoas conhecem de mundo. O mesmo autor usa da 

interpretação de Eisemberg (1970) para explicar que a percepção auditiva é o 

processamento de um sinal físico audível de padronização de sons, distribuídos no 

tempo, e o autor compreende que a percepção depende do estado psicológico de 

quem percebe, e faz menção a duas correntes que explicam o funcionamento das 

estruturas sensoriais da orelha interna que caracterizam a percepção da frequência 

do som.  

Segundo Ferre (1997), elementos como localização, fechamento, figura-

fundo, síntese, separação binaural, discriminação, memória e atenção são as 

habilidades auditivas mais comuns. Todas as habilidades auditivas se completam 

permitindo que o som/ruído seja captado, identificado, conhecido e reconhecido pelo 
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ouvido. Dentre estas habilidades, ressaltam-se a memória e a atenção, sendo a 

primeira habilidade, para armazenar e reter estímulos auditivos, e a segunda 

habilidade para estabelecer conexões entre um som não linguístico e sua fonte 

sonora.  

Russo (1999) descreve que o indivíduo recebe inúmeras informações 

sonoras ao longo de toda a sua vida, que chegam pelo ouvido, são classificadas e 

ficam armazenadas na memória do cérebro. Conforme a pessoa, os sons podem 

causar muitas reações emocionais e físicas, como: sensações agradáveis e 

desagradáveis, risos, lágrimas, entre outras, e podem ser expressas pela linguagem 

falada, adquirida pela audição. Além disso, a audição tem um importante papel 

também na segurança da vida, por fornecer condições de localização e distância das 

fontes sonoras funcionando como sinais de alerta sobre situações que possam 

colocar em perigo o vivente. A audição é a única que permanece em alerta, sem 

descanso, durante toda a vida. 

Para a mesma autora em se tratando do processo fisiológico da percepção 

auditiva, esta se assemelha ao que ocorre com a visão. O ouvido interno realiza o 

papel do olho, ou seja, a “interface”, onde o sinal sonoro é interpretado. A percepção 

do som, assim como de um estímulo visual, em geral, é subjetiva, é própria de cada 

indivíduo, pois este se utiliza de experiências anteriores retidas em sua memória, o 

que explica a ocorrência de diferentes sensações em outras pessoas quando 

expostas ao ruído. 

 

3.4.1 Estudos Relacionados à Percepção do Ruído  

 

Deus e Duarte (1997), ao avaliarem a percepção auditiva de professores em 

relação ao ruído em aulas de academia, obtiveram como resposta que os 

professores estavam habituados com o ruído, como se o mesmo fosse um elemento 

natural ao ambiente.  

Martines e Benardi (2001), ao estudarem a percepção do som comparando 

os sentimentos de jovens clientes e trabalhadores de casas noturnas, evidenciaram 

que o incômodo pelo som elevado foi mais percebido pelos clientes do que pelos 

trabalhadores, justificando que o barulho serve de estímulo para manter os 

profissionais em alerta pela longa jornada de trabalho. No entanto, os pesquisadores 
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concluíram que ambos os grupos sentem zumbidos intensos nas orelhas e forte 

cansaço, porém alívio e prazer quando saem da exposição ao ruído. 

Estudos de Azeres (2002) verificaram que os trabalhadores, mesmo 

desempenhando funções iguais, têm concepções diferentes dos riscos que estão 

expostos, e no que tange à exposição ocupacional ao ruído, as divergências são 

mais presentes, sendo comum indivíduos no mesmo posto de trabalho discordarem 

do risco de exposição ao ruído e da forma que ele os afeta. 

Conforme estudos de Zannin et.al (2002), ao  compararem dois grupos,  um 

que referiu incômodo e outro que não se incomoda com o ruído urbano, constataram  

que as principais reações ao ruído pela população que sente incômodo foram: 

irritabilidade (58%), baixa concentração (42%), insônia (20%) e dores de cabeça 

(20%).  

Lacerda (2005), ao avaliar a percepção dos professores em três academias 

de ginástica onde o menor nível de pressão sonora foi 75,82dB(A)  e o maior de 

94,3dB(A), constatou que 47% dos professores consideraram ruído muito intenso e 

53%, ruído moderado.  

Para Bistafa (2006), as pessoas reagem diferentemente ao mesmo ruído: 

uma pessoa pode não perceber o ruído enquanto outra pode sentir-se incomodada. 

Mesmo em situações em que o nível do ruído é baixo, porém audível, um indivíduo 

pode fazer ou não objeção a ele. 

 Sousa (2006), comparando a percepção dos profissionais de saúde em 

relação ao nível de ruído em UTI, verificou que médicos e enfermeiros consideraram 

o nível de ruído baixo. No entanto, a equipe médica referiu necessidade de falar 

mais alto que o habitual, o que não foi percebido pela equipe de enfermeiros. Assim,  

o autor conclui que os enfermeiros já estão mais adaptados ao nível de ruído desse 

ambiente.  

 Zucki, Morata e Marques (2006), pesquisando a percepção do ruído entre  

estudantes, profissionais e coordenadores de educação física, relataram que  o 

ruído foi considerado moderado por  60% dos estudantes e alto para 60% dos 

profissionais. 

Contudo, Gonçalves et. al (2009) quando avaliaram  a percepção de 

dentistas em salas de odontologia, o ruído foi percebido como de  média intensidade 

e esses dados foram considerados  como coerentes  por comprovações de medidas 

de ruídos dos equipamentos odontológicos em  que o ruído foi além de 60dB(A). 



39 
 

Portanto, todos esses estudos vêm comprovar que a percepção do ruído no 

ambiente tem conotações diferentes: para alguns, a situação pode ser um 

estimulante, para outros um incômodo, que a literatura reporta a possibilidade de 

gerar agravos à saúde tanto de profissionais como clientes e, conforme a condição, 

o ruído pode nem ser mais perceptível. 
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4 MÉTODO  

 

Trata-se de um estudo descritivo com análise quantitativa, realizado no 

pronto-socorro do Hospital do Trabalhador na cidade de Curitiba, Paraná. O projeto 

foi aprovado pelo comitê de ética do próprio hospital sob o número 167/2010 (Anexo 

1). 

 

4.1 LOCAL DO ESTUDO 
 

O pronto-socorro do Hospital do Trabalhador é uma unidade de urgência e 

emergência e está inserida em um hospital geral, que é referência em trauma. O 

hospital foi inaugurado, em 1947, para atender pacientes com tuberculose e 

doenças torácicas. Era conhecido como Sanatório Médico Cirúrgico do Portão ou 

Hospital Geral do Portão. Em 1997, passou a ser Hospital do Trabalhador. Hoje 

apresenta 202 leitos para internação, divididos em várias áreas, como: trauma, 

cirurgias adultas, maternidade e pediatria. O Estabelecimento é reconhecido pelo 

Ministério da Educação e Cultura como Hospital Auxiliar de Ensino. Conta com 310 

médicos, 572 profissionais na enfermagem e 230 na área administrativa, sendo o 

atendimento exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS).  

A estrutura física do PS conta com áreas para acolhida dos pacientes, que 

podem chegar pela recepção ou pela entrada das urgências e emergências, trazidos 

pelos carros de resgates, pelas ambulâncias ou pelo helicóptero. A planta física 

dispõe de: recepção com sala de espera; sala de suporte avançado de vida (SAV), 

planejado para três pacientes serem atendidos em situação emergencial. Uma 

antessala em frente ao SAV, com lavabos e área de circulação de macas com 

pacientes que chegam pelo SIATE e SAMU; um posto de enfermagem, local onde 

as medicações são preparadas e onde ocorre também a passagem de plantão da 

equipe de enfermagem e a permanência de médicos que executam prescrições 

médicas e discussões de conduta.  

Existe um amplo espaço de circulação em frente ao posto de enfermagem 

que serve de estacionamento de macas com pacientes que aguardam a realização 

de exames ou internamento, quando outras áreas estão lotadas. Também existe um 

corredor central com cadeiras para clientes e acompanhantes que aguardam 

atendimento médico, RX e outros exames.  
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Conta, ainda, com sala de observação, sala de gesso, box de atendimento, 

sala de sutura, sala  de guias e laudos de RX e tomografia, farmácia satélite, áreas 

de descanso da equipe de trabalho, entre outras. O setor de RX e tomografia são 

áreas com salas anexas à estrutura física do PS. O heliponto está localizado em 

área central do hospital, e o acesso ao PS ocorre por um elevador, sendo que, 

desde o início do funcionamento deste, existem dias nos quais chega mais de um 

paciente por dia, e outras vezes, passam-se dias sem a chegada de algum paciente. 

 

4.2 PROCESSO DE TRABALHO DOS PARTICIPANTES  

 

Na área de enfermagem, os enfermeiros realizam o planejamento da 

assistência e também executam atividades assistenciais juntamente com os técnicos 

e auxiliares de enfermagem que estão sob sua orientação e supervisão. Esses 

profissionais circulam por toda área interna do pronto-socorro e alguns profissionais 

estão habilitados a receber o paciente no heliponto. A equipe administrativa são os 

técnicos e auxiliares administrativos, trabalham na recepção e na sala de guias. 

Suas atividades se desenvolvem no atendimento e na abertura da ficha clínica do 

paciente, com digitação dos dados de documentos e do motivo que trouxe o cliente 

ao PS. 

 

4.3 POPULAÇÃO E AMOSTRA  
 

Os profissionais convidados para fazer parte da pesquisa foram os 

trabalhadores da enfermagem e da área administrativa, por ser as equipes que mais 

horas permanecem no pronto-socorro. Em ambas as equipes, o vínculo de trabalho 

são a Secretaria do Estado de Saúde (SESA) ou a Fundação da Universidade 

Federal do Paraná (FUNPAR). 

A equipe de enfermagem desse setor compõe-se de 46 profissionais, entre 

enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, e a equipe administrativa do setor 

são técnicos e auxiliares administrativos compondo uma escala com 30 

profissionais.  Essas equipes estão distribuídas em escala de 12 por 36 horas, ou 40 

horas semanais. Portanto, alguns profissionais atuam 6, 8 ou 12 horas diurnas ou 

noturnas em turnos fixos, assim estabelecidos: manhã, das 07h às 13h; tarde, das 

13h às 19h e noite, das 19h às 7h.  
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Concordaram em participar da pesquisa 38 profissionais da equipe de 

enfermagem do total de 46 e 21 da equipe administrativa do total de 30. Foram 

excluídos, em ambas as equipes, os que estavam de férias (n=7), de licenças (n=6), 

e três enfermeiros que conheciam o tema da pesquisa, além de um auxiliar de 

enfermagem que não aceitou participar. 

 

4.4 COLETA DE DADOS 

 

4.4.1 Avaliação da percepção, do conhecimento e das atitudes da equipe de 

profissionais  

 

A coleta dos dados realizou-se em duas etapas. A primeira etapa ocorreu 

em janeiro e fevereiro de 2011, período em que foi aplicado um questionário 

(Apêndice 1), na forma de entrevista, realizada pela própria pesquisadora. Esse 

instrumento de coleta de dados foi baseado no estudo de Ribas (2007), que 

desenvolveu um instrumento de percepção do ruído urbano, o qual foi adaptado 

para esse estudo.  

Cuidou-se para não apresentar no início das entrevistas o termo percepção 

do ruído para que não houvesse interferência na coleta dos dados, porque a 

intenção era verificar se o ruído surgia espontaneamente ao longo dos relatos. 

Durante as entrevistas, foram coletadas muitas informações, porém apenas as 

relacionadas ao ruído foram apresentadas. 

Posteriormente, as questões foram agrupadas e digitadas em planilhas 

eletrônicas e tratadas estatisticamente. 

Para todas as entrevistas também foram solicitadas a autorização e a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre Esclarecido (Apêndice 2), respeitando 

a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 1996). 

 

4.4.2 Avaliação do ruído  

 

A segunda etapa da coleta dos dados se constituiu nas avaliações dos 

níveis de pressão sonora as quais ocorreram nos meses de janeiro, abril, junho e 

setembro de 2011, nas várias áreas internas do pronto-socorro do hospital. Foram 

avaliados os três períodos manhã, tarde e noite, e também, foram avaliados de 
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forma individual o ruído do helicóptero da Polícia Militar trazendo vítimas, e os 

equipamentos utilizados no setor.  

As avaliações seguiram os procedimentos indicados pela Norma de Higiene 

Ocupacional da FUNDACENTRO, a Norma de Higiene Ocupacional (NHO-01), de 

forma a caracterizar a exposição de todos os trabalhadores considerados. O 

instrumento utilizado para avaliação dos ruídos foi um medidor de pressão sonora, 

portado pelo avaliador, marca Bruel & Kjaer, tipo 2230, e um calibrador acústico 

Bruel & Kjaer, tipo 4230, todos de propriedade da FUNDACENTRO/PR. O medidor 

foi devidamente calibrado antes das avaliações.  

Avaliou-se os níveis de pressão sonora mínimos (Lmín), os máximos (Lmax) 

e os níveis equivalentes (Leq) expressos em decibéis, ponderados na curva de 

compensação “A” (dBA).  

As medições foram em 10 pontos internos do pronto-socorro: na sala SAV ( 

Suporte Avançado de Vida), antessala do SAV, posto de enfermagem, em frente ao 

posto de enfermagem, sala de sutura, corredor central, sala de observação, em 

frente aos boxes de atendimento, recepção, sala de guias de exames de tomografia 

e RX), alguns equipamentos e o veículo helicóptero de transporte dos pacientes.  

As medidas seguiram uma sequência com avaliação de dois minutos e trinta 

segundos em cada local. Ao passar por todos os locais selecionados, iniciou-se 

novamente a avaliação por mais três vezes, de modo que quatro medições foram 

feitas em cada ponto, com máxima, mínima e Leq, nos períodos manhã, tarde e 

noite. Durante a avaliação, o tempo foi medido por um cronômetro, e também 

realizadas anotações sobre os eventos que alteravam as medições.  Em relação ao 

helicóptero e aos equipamentos do setor, foi realizada uma única medida, no 

período da tarde.  

 

 

4.4.3 Análises dos dados 

 

A análise dos dados foi realizada de maneira quantitativa. As questões 

abertas do questionário foram digitadas e agrupadas por aproximação das falas 

formando categorias, seguindo os passos de Gomes (1994, p. 71). O conjunto de 

categorias formadas emergiu após várias leituras em relação às falas. A questão 

que tratou dos riscos ocupacionais referidos pelos participantes foi categorizada 
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conforme o disposto na NR-9, a qual classifica os principais grupos, de acordo com 

a sua natureza em risco físico, químico, biológicos, ergonômicos e de acidentes. A 

classificação realizada consta do (Apêndice 3). Outra questão foi a da classificação 

das causas dos problemas de saúde, as quais conforme as respostas, foram 

categorizadas em ocupacionais e extraocupacionais (Apêndice 4). A questão que 

solicitou a definição do ruído no PS em uma palavra, para construção e organização 

da tabela, as respostas foram agrupadas de acordo com aproximação das palavras, 

ou seja, as palavras de conotações pejorativas como irritante, incômodo, exagerado 

e ruim formaram um grupo, e as que receberam conotações de comportamentos que 

ocorrem no ambiente de trabalho relacionado a conversas, gritos, vozes, tagarelice e 

tumulto formaram outro grupo, e as consideradas normais, média ou não incômoda, 

mais um grupo.  

Para a análise estatística foram utilizados métodos de estatística descritiva 

(distribuição de frequências relativas) e métodos inferências (teste qui-quadrado, 

Coeficiente de Correlação de Spearman). Os testes foram aplicados ao nível de 

significância de 0,05 (5%). Foram correlacionados os problemas de saúde com 

tempo de trabalho no PS, problemas de saúde com a percepção do ambiente sonoro 

e percepção de incômodos entre as equipes de trabalho. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 AVALIAÇÃO DA PERCEPÇÃO, CONHECIMENTOS E ATITUDES DAS 

EQUIPES  

 

A Tabela 1 apresenta a caracterização dos participantes segundo gênero, 

idade, contrato de trabalho e quantidade de vínculo de trabalho. 

 

TABELA 1 – DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES SEGUNDO GÊNERO, IDADE, 

CONTRATO DE TRABALHO E NÚMERO DE VÍNCULO DE TRABALHO (N=59) 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES  

ENFERMAGEM 

(N=38) 

ADMINISTRATIVO 

(N=21) 

 N.0 %   N.0 % 

GÊNERO     

Feminino 26 68,42 16 76,19 

Masculino 12 31,58 5 23,81 

IDADE      

Menos de 30 anos 11 28,95 8 38,10 

30 a 39 anos 19 50,00 9 42,86 

40 ou mais anos 8 21,05 4 19,04 

CONTRATO DE TRABALHO     

FUNPAR 26 68,42 9 42,86 

SESA 12 31,57 12 57,14 

VÍNCULOS DE TRABALHO     

Único 22 57,89 18 85,71 

Mais de um  16 42,11 3 14,29 

 

A população estudada foi composta por 59 profissionais, sendo 38 da Área 

de Enfermagem (AE) e 21 da Área Administrativa (AD). Destes, tanto da AE como 

da AD, a predominância foi do gênero feminino, sendo respectivamente 68,42% e 

76,19%. Quanto à idade, tanto na AE como na AD, a prevalência foi de 30 a 39 

anos, com média de 34,1 (desvio padrão 7,0) para AE e média de 32,6 (com desvio 

padrão de 9,7) para AD.  Na AE, 42,11%, quase a metade dos profissionais, têm 

mais de um emprego. 
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A Tabela 2 apresenta a jornada de trabalho semanal do profissional, a 

jornada no PS, o tempo de trabalho no PS em anos e em horas.  

 

TABELA 2 – DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES SEGUNDO JORNADA DE 

TRABALHO SEMANAL DOS PROFISSIONAIS, JORNADA SEMANAL NO PS, 

TEMPO DE TRABALHO NO PS E JORNADA DIÁRIA NO PS (N=59) 

CARACTERIZAÇÃO DO TEMPO 

DE SERVIÇO E JORNADA DE 

TRABALHO 

ENFERMAGEM 

(N=38) 

ADMINISTRATIVO 

(N=21) 

 N.0 %   N.0 % 

JORNADA SEMANAL DE 

TRABALHO DOS PROFISSIONAIS 

    

Menos de 40 horas 17 44,74 11 52,38 

40 a 59 horas 6 15,79 8 38,10 

60 horas ou mais 15 39,47 2 9,52 

JORNADA SEMANAL NO PS     

36 horas 26 68,42 12 57,14 

40 horas 12 31,58 9 42,86 

TEMPO DE TRABALHO NO PS     

Menos de 2 anos 18 47,36 15 71,43 

2 a 4 anos 10 26,32 4 19,05 

5 anos ou mais 10 26,32 2 9,52 

TEMPO DE PERMANÊNCIA 

DIÁRIA NO PS 

    

6 horas 23 60,53 2 9,52 

8 horas 2 5,26 - 0,00 

12 horas 13 34,21 19 90,48 

 

  Na Tabela 2, a jornada de trabalho da AE, predominante (39,47%), foi mais 

de 60 horas semanais. Observa-se que quase a metade dos profissionais da AE, 

47,36%, e da AD, 71,43%, tem menos de dois anos de trabalho no PS. Quanto ao 

tempo de permanência em horas no PS, os da AE, 60,53%, permanecem seis horas 

diárias no trabalho, e os da AD, 90,48%, permanecem 12 horas, dia sim, dia não. 
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A Tabela 3 apresenta a percepção dos profissionais da AE e da AD quanto 

aos riscos ocupacionais a que os profissionais reconhecem que estão expostos em 

seu ambiente de trabalho.  

 

TABELA 3 - RISCOS OCUPACIONAIS NO AMBIENTE DE TRABALHO, 

RELACIONADOS PELOS PARTICIPANTES (N=59) 

RISCOS ENFERMAGEM (n=38) ADMINISTRATIVO (n=21) 

 N.0 %   N.0 % 

Biológicos 33 86,84 8 38,10 

Ergonômicos 23 60,53 7 33,33 

Acidentes 15 39,47 8 38,10 

Físicos 15 39,47 3 14,29 

Químicos 3 7,89 - 0,00 

Não soube 

relatar 

- 0,00 3 14,29 

Obs: Os trabalhadores poderiam citar mais de um risco ocupacional. 

 

 Destacaram-se os riscos biológicos, na AE com 86,84%, seguido dos riscos 

ergonômicos, com 60,53%. E, na AD, apresentaram 38,10% de riscos biológicos e a 

mesma porcentagem de respondentes para os riscos de acidentes, seguidos dos 

riscos ergonômicos, com 33,33% das respostas. Pode-se observar que os riscos 

físicos são menos citados, tanto pelos da AE, 39,47%, quanto pelos da AD, 14,29%.  

A Tabela 4 apresenta os problemas de saúde relacionados pelos 

profissionais AE e AD.  
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TABELA 4 – DISTRIBUIÇÃO DOS PROBLEMAS DE SAÚDE RELACIONADOS 

PELOS PARTICIPANTES DA AE E AD (N=59) 

PROBLEMA DE 

SAÚDE 

ENFERMAGEM (n=38) ADMINISTRATIVO (n=21) 

N.0 % N.0 % 

Cansaço  27 71,05 12 57,14 

Estresse 23 60,53 10 47,62 

Ansiedade  18 47,37 9 42,86 

Irritabilidade 17 44,74 11 52,38 

Problemas 

gastrointestinais 

13 34,21 3 14,29 

Nervosismo  11 18,95 9 42,86 

Perturbações sono 10 26,32 8 38,10 

Alterações de visão  6 15,79 4 19,05 

Problemas 

circulatórios  

6 15,79 1 4,76 

Dor de cabeça 5 13,16 6 28,57 

Incômodo  4 10,53 5 23,81 

Perda auditiva  4 10,53 1 4,76 

Zumbido  3 7,89 1 4,76 

Dif. Comp. Fala 2 5,26 1 4,76 

Problemas 

cardíacos 

2 5,26 1 4,76 

Sem resposta 4 10,53 2 9,52 

Obs: Alguns trabalhadores relacionaram apresentar mais de um problema de saúde. 

 

A Tabela 4 demonstrou que estão relatados com maior frequência os 

problemas extra-auditivos, sendo o cansaço o mais citado, tanto na AE, 71,05%, 

quanto na AD, 57,14%, surgindo, ainda, na AE o estresse 60,53%, a ansiedade 

47,37%, e a irritabilidade, 44,74%. E na AD, a irritabilidade com 52,38%, o estresse 

com 47,62%, o nervosismo e a ansiedade, com 42,86%. 
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 Ao correlacionar os problemas de saúde com o tempo de trabalho dos 

profissionais no PS, aplicou-se o teste correlação de Spearman R, e os resultados 

do teste demonstraram que existe correlação significativa entre os resultados das 

duas equipes tanto para o tempo de trabalho de menos de 2 anos  (R= 0,654 e 

p=0,0041) e também para os que possuem  de 2 anos a menos de 5 anos 

(R=0,7948 e p=0,0022). Isso significa que as duas equipes têm comportamento 

semelhante quanto às queixas. Com relação a cinco anos ou mais, o 

comportamento é diferente (R=-0,2055 e p=0,44452), prevalecendo o número 

superior de queixas para AE (Apêndice 5). 

Aplicando o teste qui-quadrado para verificar se existem diferenças na 

proporção de queixas de saúde entre os profissionais da enfermagem e os  

administrativos, verificou-se que não existem diferenças significativas (p=0,9029) 

(Apêndice 6). 

Tabela 5 apresenta os problemas de saúde relacionados e considerados  

pelos participantes de origem ocupacional e/ ou extraocupacional.  

 

TABELA 5 – CLASSIFICAÇÃO DOS PROBLEMAS DE SAÚDE DE ORIGEM 

OCUPACIONAL E/ OU EXTRAOCUPACIONAL (N=59) 

ORIGEM DOS 

PROBLEMAS DE 

SAÚDE  

ENFERMAGEM (n=38) ADMINISTRATIVO (n=21) 

 N.0 %  N.0 % 

Ocupacional           17  44,74 13 61,90 

Extraocupacional 16 42,11 7 33,90 

Não relatou 

problemas 

4 10,53 2 9,52 

Não soube relatar 

problemas 

1 2,63 1 4,76 

Obs: Alguns trabalhadores relacionaram ao problema de saúde, tanto a causas ocupacionais como 

extraocupacionais. 

 

Quando perguntado aos pesquisados se eles conheciam a causa do 

problema de saúde citado na Tabela 4, 85% referiram conhecê-la. Os problemas 

foram classificados em extraocupacionais e ocupacionais (Apêndice 4). Para 44,74% 

dos profissionais da AE, e para 61,90% da AD, o problema resulta das causas 
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ocupacionais. Já 42,11% da AE, 33,33% da AD, relataram causas extra-

ocupacionais, conforme apresentadas na Tabela 5. 

A Tabela 6 apresenta a definição dos participantes sobre o ruído presente no 

pronto-socorro. Para construção e organização da tabela, as respostas foram 

agrupadas de acordo com aproximação das palavras como descrito no método. 

 

TABELA 6 – DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES SEGUNDO 

DEFINIÇÃO DO RUÍDO PRESENTE NO PS (N=59) 

DEFINIÇÃO DO 

RUÍDO 

ENFERMAGEM (n=38) ADMINISTRATIVO (n=21) 

N.0 % N.0 % 

Irritante/incômodo/ 

exagerado/ruim 

24 

 

63,16 

 

12 

 

57,14 

 

Conversa /grito/voz 

tagarelice/tumulto 

 

9 

 

23,68 

 

5 

 

23,81 

Normal/médio/não 

incomoda 

5 13,16 3 14,29 

Não sabe - 0,00 1 4,76 

 

Como mostra a Tabela 6, de acordo com a definição do ruído para os 

participantes, 63,16% (AE) e 57,14% (AD) consideraram o ruído com conotações 

pejorativas e a AE (23,68%) e AD (23,81%) relacionaram o ruído a questões de 

comportamento.   

A Tabela 7 demonstra como é percebida a intensidade do som pelos 

profissionais no ambiente de trabalho Pronto-socorro. 
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TABELA 7 - DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES SEGUNDO A PERCEPÇÃO 

DA INTENSIDADE DO SOM PRESENTE NO PS ATUALMENTE (N=59) 

PERCEPÇÃO DA 

INTENSIDADE DO 

SOM 

ENFERMAGEM (n=38) ADMINISTRATIVO (n=21) 

N.º % N.º % 

Muito alto 20 52,63 6 28,57 

Normal/ médio  11 28,95 6 28,57 

Alto 5 13,16 6 28,57 

Não é barulhento 1 2,63 3 14,29 

Indiferente 1 2,63 - 0,00 

 

Os resultados da Tabela 7 demonstram que o ruído foi considerado como 

muito alto por 52,63% dos profissionais da AE. Para a AD, houve a mesma 

proporção (28,57%) para normal/médio e alto.  

Ao correlacionar os problemas de saúde com a percepção do ambiente 

sonoro aplicando-se o teste de correlação de Spearman, o teste demonstrou que 

existe correlação significativa entre os resultados dos dois grupos para aqueles que 

consideravam o ruído no PS alto (R=0,7053 p=0,00023) ou não é barulhento  

(R=0,6606) e p=0,0053). Isso significa que os dois grupos têm comportamento 

semelhante quanto aos problemas de saúde. No caso dos participantes que 

consideraram o ruído como muito alto (R= 0,4735 p= 0,0640) e normal/médio (R= 

0,3025 p=0,2548), a correlação não é significativa, demonstrando que os dois 

grupos são diferentes, prevalecendo um número de problemas maior para o AE 

(Apêndice 7). 

A Tabela 8 apresenta a percepção dos profissionais a propósito do ambiente 

sonoro quando esses trabalhadores iniciaram seu labor no PS e como eles 

percebem esse ambiente sonoro nos dias atuais.  
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TABELA 8 – DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES SEGUNDO O AMBIENTE 

SONORO QUANDO INICIARAM O TRABALHO NO PS (N=59) 

AMBIENTE 

SONORO 

ENFERMAGEM (n=38) ADMINISTRATIVO (n=21) 

N.0 % N.0 % 

Menos barulhento 18 47,37 10 47,62 

Mesma coisa 16 42,11 11 52,38 

Mais barulhento  2 5,26 - 0,00 

Indiferente 1 2,63 - 0,00 

Não soube 1 2,63 - 0,00 

 

Conforme a Tabela 8, os profissionais da AE, 47,37%, como os da AD, 

47,62%, relataram que o ambiente de trabalho no PS era menos ruidoso, e os da 

AE, 42,11%, e os da AD, 52,38%, consideraram que da sua chegada para trabalhar 

no PS até o momento atual, não houve alteração no ruído, referindo permanecer o 

mesmo. Lembra-se aqui que a população em estudo da AE, quase a metade, tem 

menos de dois anos de trabalho neste local e os da AD, mais de 3/4 da equipe, têm 

menos de dois anos de trabalho nesse ambiente. Possivelmente a percepção 

poderia ser ainda maior se o tempo de serviço do profissional fosse maior. 

A Tabela 9 apresenta as fontes identificadas de ruído e as que causam 

incômodos à população estudada: 
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TABELA 9 – DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES SEGUNDO AS FONTES DE 

RUÍDOS E OS CONSIDERADOS INCÔMODOS NO PS (N=59) 

FONTES DE RUÍDOS E 

OS CONSIDERADOS 

INCÔMODOS 

ENFERMAGEM      

(n=38) 

ADMINISTRATIVO (n=21) 

Fonte Incômodo Fonte Incômodo 

 N.0 % N.0 % N.0 % N.0 % 

1-Equipamentos  23 60,53 10 26,32 6 28,57    - 0,00 

Respiradores  12 31,58   2   5,26 -   0,00      - 0,00 

Monitores/oxim.   9 23,63   3   7,89 -   0,00    - 0,00 

Campainha interna   9 23,68   1   2,63 4 19,05    - 0,00 

Bomba infusora   8 21,05   2   5,26 -   0,00    - 0,00 

Mesa de transporte   4 10,53   2   5,26 -   0,00    - 0,00 

Macas    4 10,53   1   2,63 -   0,00    - 0,00 

Telefone    3   7,89   -   0,00 2   9,52    - 0,00 

Ar condicionado    1   2,63   -   0,00 -   -    - 0,00 

Computadores    -    -  1   2,63 -  -    - 0,00 

2-Pessoas  21 55,26 12 31,58 18 85,71   8 38,10 

Equipe de trabalho 11 28,95   7 18,42 - 0,00   4 19,05 

Paciente    9 23,68   4 10,53 7 33,33   7 33,33 

Aglomeração    5 13,16   1   2,63 11 52,38   -   0,00 

3-Ruído externo  16 42,11 11 28.94 10 47,62   4 19,05 

Ambulância    8 21,05   2   5,26   3 14,29   -   0,00 

Helicóptero    7 18,42   6 15,79   3 14,29   1   4.76 

Obras    5 13,16   3   7.89   4 19,05   1   4,76 

Portas    -   0,00     1   4,76   -   0,00 

4- Não incomoda    -    -   2   5,26  - -   9 42,86 

5- Não soube informar    -    -   7 18,42  - -   -   0,00 

Obs: Alguns trabalhadores relataram mais de uma fonte de ruído e mais de um incômodo. 
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A Tabela 9 demonstra que os profissionais da AE, 60,53%, identificaram os 

equipamentos como fontes de ruído. E os profissionais da AD, 85,71%, referiram 

ruído de pessoas. O ruído citado como o mais incômodo tanto para os da AE, 

31,58%, como os da AD, 38,10%, são originados por pessoas. Na AE foram citados 

os ruídos gerados pela própria equipe de trabalho, 18,42%, e na AD os causados 

pelos pacientes, 33,33%.  

A Tabela 10 apresenta a percepção de incômodos pelas equipes da AE E 

AD, referente à intensidade sonora nesse ambiente.  

 

TABELA 10- PERCEPÇÃO DE INCÔMODOS PELAS EQUIPES DA AE E AD 

REFERENTE À INTENSIDADE SONORA NO PS (N=59) 

PROFISSIONAL INCÔMODO TOTAL 

Não Sim 

AE 7 (18,4%) 31 (81,6%) 38  

AD 9 (42,9%) 12 (57,1%) 21 

TOTAL 16 43 59 

 

 Conforme Tabela 10, através do teste qui-quadrado, verificou-se que existe 

diferença significativa (p=0,0432) na proporção de incômodo entre os profissionais 

da AE e AD. A proporção de incômodos é significativamente maior para os 

profissionais da AE. Portanto, os profissionais da AE são os mais incomodados com 

o ruído.  

A Tabela 11 apresenta o local considerado mais ruidoso no PS, segundo a 

percepção dos participantes do estudo. 
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TABELA 11 – DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS DA AE E AD SEGUNDO O 

LOCAL DE MAIOR RUÍDO NO PS (N=59) 

LOCAL ENFERMAGEM (n=38) ADMINISTRATIVO (n=21) 

N.0 % N.0 % 

Box  2 5,26 1 4,76 

Corredor  2 5,26 1 4,76 

Heliponto na chegada do 

helicóptero 

11 28,94 6 28,57 

Gesso  1 2,63 - 0,00 

Observação  2 5,26 - 0,00 

Posto de enf. 12 31,57 - 0,00 

Recepção  2 5,26 9 42,85 

SAV  5 13,15 1 4,76 

Sutura  - - 1 4,76 

Não soube responder 1 2,63 2 9,52 

 

 Segundo a Tabela 11, os profissionais da AE consideraram o posto de 

enfermagem, com 31,57%, e os profissionais da AD consideraram a recepção, com 

42,85%. 

A Tabela 12 apresenta o período do dia que é considerado pela população 

estudada mais ruidosa no pronto-socorro. Conforme as respostas, os períodos foram 

classificados manhã, tarde, noite e madrugada, sendo estabelecido como manhã, o 

horário das 7h01min às 13 h; tarde: das 13h01m às 19 h; noite das 19h01m à 1 h, e 

madrugada da 1h01min às 7 h. Esses horários, durante o dia, correspondem aos 

turnos de troca de plantão da população do estudo. O período da noite ficou dividido 

em duas partes, início do plantão noturno e madrugada, que termina com a troca de 

plantão dos trabalhadores.  

Foram classificadas como variável as respostas quando os respondentes 

afirmaram não existir um horário certo para o ruído. Também foi classificada em 

mais de uma resposta quando o respondente citou horários que correspondiam a 

mais de um turno: 
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TABELA 12 – DISTRIBUIÇÃO DAS RESPOSTAS DA AE E AD SEGUNDO O 

PERÍODO DO DIA DE MAIOR RUÍDO NO PS (N=59) 

PERÍODO ENFERMAGEM (n=38) ADMINISTRATIVO (n=21) 

N.0 % N.0 % 

Variável 18 47,37 7 33,33 

Manhã 8 21,05 1 4,76 

Tarde 9 23,68 14 66,67 

Noite 8 21,05 3 14,29 

Madrugada - 00,00 - 0,00 

Obs: Alguns trabalhadores relataram mais de um turno com maior ruído. 

 

 A Tabela 12 apresenta que os profissionais da AE, 47,37%, consideraram o 

ruído variável. No entanto, os profissionais da AD, com 66,67%, referem maior 

intensidade de ruído na parte da tarde. 

A Tabela 13 apresenta dados sobre o conhecimento dos participantes em 

relação aos malefícios causados pelo ruído:  

 

TABELA 13 - DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES SEGUNDO O 

CONHECIMENTO DOS MALEFÍCIOS CAUSADOS PELO RUÍDO E O TIPO DE 

MALEFÍCIO (N=59) 

MALEFÍCIOS  ENFERMAGEM (n=38) ADMINISTRATIVO (n=21) 

N.0 % N.0 % 

Conhecimento    

Sim  30 78,95 15 71,43 

Não  8 21,05 6 28,57 

Malefícios   

Perda de audição 20 66,66 13 86,66 

Estresse  7 23,33 2 13,33 

Dor de cabeça  4 13,33 4 26,66 

Zumbido  4 13,33 - 0,00 

Obs: Alguns trabalhadores relataram mais de um malefício. 
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Verificou-se que os profissionais da AE, 78,95%, e os da AD, 71,43%, 

referiram conhecer os malefícios. E dos que referiram conhecer, tanto os da AE, 

66,66%, como os da AD, com 86,66%, citaram a perda de audição como malefício 

do ruído. 

A Tabela 14 apresenta as respostas da população estudada referente ao 

ruído dificultar o desempenho de alguma tarefa no trabalho e ao tipo de dificuldade.  

 

TABELA 14 - DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES DE ACORDO COM A 

DIFICULDADE EM DESEMPENHAR ALGUMA TAREFA NA PRESENÇA DO  

RUÍDO E O TIPO DE DIFICULDADE (N=59) 

RUÍDO E 

DESEMPENHO DE 

TAREFAS 

ENFERMAGEM (n=38) ADMINISTRATIVO (n=21) 

N.0 % N.0 % 

Dificulta tarefa   

Não   35 92,11 12 57,12 

Sim  3 7,89 9 42,86 

Tipo de dificuldade   

Concentração  - 0,00 3 33,33 

Comunicação  - 0,00 1 11,11 

Não soube informar  3 100,0 5 55,55 

  

Os profissionais da AE, 7,89%, referiram sentir dificuldade, mas não 

relataram o tipo de dificuldade. Da AD, quase a metade, 42,86%, relatou 

dificuldades, sendo 33,33% de concentração e 11,11% de comunicação. 

A Tabela 15 apresenta respostas sobre se o pesquisado no seu ambiente de 

trabalho produz ruído que possa incomodar os outros e como evita o ruído no seu 

ambiente de trabalho: 
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TABELA 15 - DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES SEGUNDO PRODUÇÃO DE 

RUÍDO QUE POSSA INCOMODAR OS OUTROS E COMO EVITAR A SUA 

PRODUÇÃO (N=59) 

PRODUÇÃO DE 

RUÍDO 

ENFERMAGEM (n=38) ADMINISTRATIVO (n=21) 

  N.0 % N.0       % 

RUÍDOS INCÔMODOS 

PARA OUTROS  

 

Sim  20 52,63   1 4,76 

Não  18 47,37  20 95,24 

COMO EVITAR O 

RUÍDO 

 

Parar de falar 16 42,11  8 38,10 

Não faz nada 14 36,84  11 52,38 

Evita andar 

desnecessário  

10 26,32  1 4,76 

Falo baixo 1 2,63  2 9,52 

Não respondeu 1 2,63  1 4,76 

Obs: Alguns profissionais relatam mais de um tipo de atitude para evitar o ruído 

 

Os profissionais da AE, mais da metade dos participantes, 52,63%, referiram 

produzir ruídos que podem incomodar os outros, e 42,11%  mencionaram evitar o 

ruído parando de falar. No entanto, os profissionais da AD, 95,24%, responderam 

que não produzem ruídos que incomodam os outros; 38,10% referiram também 

parar de falar para diminuir o ruído, porém os da AD, 52,38%, referiram não fazer 

nada para diminuir o ruído (Tabela 15). 

A Tabela 16 apresenta dados sobre se os pesquisados previnem sua 

audição dos malefícios do ruído, e dos que previnem, como o fazem.  
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TABELA 16 – PREVENÇÃO CONTRA OS MALEFÍCIOS DO RUÍDO E O TIPO DE 

PREVENÇÃO ENTRE AS EQUIPES (N=59)  

PREVENÇÃO ENFERMAGEM (n=38) ADMINISTRATIVO (n=21) 

N.0 %    N.0 % 

Prevenção contra o 

ruído 

  

Sim  24 63,16 16 76,19 

Não  14 36,84 5 23,81 

Tipo de prevenção   

Usar protetor auricular 10 41,66 - 0,00 

Evitar locais ruidosos 

Não relataram  

2 

12 

8,33 

50,00 

5 

11 

31,25 

68,75 

 

A Tabela 16 apresenta que 63,16% da AE, e 76,19% da AD referiram 

atitudes de prevenção, sendo o uso de protetor auricular por 41,66% da AE, e 

evitando locais barulhentos por 31,65% da AD.  

 

5.2 RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO RUÍDO 
 

O Quadro 1 apresenta os níveis de ruído encontrados sendo que a coluna 

de ruído contínuo Leq dB(A) expressa o valor médio detectado nos diferentes 

ambientes do pronto-socorro nos respectivos períodos avaliados. Do item 1 ao 8 são 

as áreas que a enfermagem está mais exposta, e o item 9 e 10 são as áreas que a 

recepção está mais exposta. 
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QUADRO 1 – NÍVEL DE RUÍDO NO PS NOS DIFERENTES PERÍODOS DO DIA 

SETOR  PERÍODO 

 

RUÍDO 

CONTÍNUO 

Leq   dB(A) 

Mín. Máx. 
OBSERVAÇÃO 

 

1) SAV 

Manhã 64,7 59,5 80,7 

Rádio ligado; ar 

condicionado, 1 paciente. 

dormindo s/respirad.;  2 fun.; 

Tarde 61,5 50,9 79,7 

4 a 6 pac.; 4 monitores 2 

pac. no respirador; ar 

desligado 

Noite 64,1 56,4 85,3 Ar ligado; 1 pac.; 3 func. 

2) Antessala SAV 

Manhã 61,8 53,5 78,2 
Sem paciente (coleta de 

roupa) 

Tarde 68,3 55,0 79,9 2 pac; 3 equipes saúde 

Noite 68,8 54,1 83,0 1 pac.; 6 equipes saúde 

3) Posto 

Enfermagem 

Manhã 63,2 50,4 80,4 
4 equipe saúde; telefone  

toca 

Tarde 67,3 55,2 79,6 5 equipes saúde 

Noite 63,8 50,5 79,8 4 a 5 equipes saúde  

4) Em frente ao 

posto 

enfermagem 

Manhã 62,0 50,8 77,2 
3 a 6 pessoas s/paciente em 

maca 

Tarde 65,8 54,2 77,0 3 pacientes em maca.  

Noite 63,6 51,3 81,6 
5 pessoas; 3 pacientes em 

maca; 2 acompanhantes 

5) Sala de sutura 

Manhã 56,6 44,2 68,9 Sala vazia; ruído de fundo 

Tarde 64,1 48,2 96,3 
4 pacientes adultos; 1 

paciente  (criança ) chorando 

Noite 60,4 44,1 82,2 
2 pac.; 1 acomp.; 1 médico 

(tampa do lixo bateu) 

6) Corredor Central 

Manhã 62,3 50,6 76,6 Poucas pessoas no corredor. 

Tarde 66,3 53,8 85,6 Várias pessoas no corredor 

Noite 62,0 49,6 78,7 10 pessoas adultas sentadas 

     Continua... 
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     Continuação.. 

SETOR  PERÍODO 

 

RUÍDO 

CONTÍNUO 

Leq   dB(A) 

Mín. Máx. 
OBSERVAÇÃO 

 

7) Sala de 

Observação 

Manhã    FECHADA 

Tarde 62,0 47,4 80,6 

4 a 5 pacientes; 2 a 3 

acompanhantes;  

1 monitor ligado 

Noite    FECHADA 

8) Em frente ao  

Box 

Manhã 60,2 48,5 77,8 7 pacientes nos Box 

Tarde 63,4 50,6 79,9 3 pacientes; 1 funcionário 

Noite 62,2 50,9 73,2 Pacientes com visitas 

 

9) Sala Guia de 

Exames  

(Tomo; RX) 

 

Manhã 60,8 55,5 77,5 

 

1 funcionário no atendimento;  

ar condicionado ligado;  

Tarde 63,6 55,4 85,0 3 funcionários 

Noite 59,0 49,7 75,8 
 

1 funcionário 

10) Recepção 

Manhã 64,5 49,8 83,0 
3 a 4 funcionário; movimento de 

clientes 

Tarde 66,8 46,0 86,0 

4 funcionários; movimento de 

clientes no balcão; queda de 

objeto 

Noite 66,8 50,0 81,1 
Movimento de clientes;  

gaveta fechada bruscamente 

 

 

No Quadro 1, o menor valor de ruído expresso como mínimo encontrado foi 

de 44,1dB(A) na sala de sutura no período noturno. O maior valor, também foi 

encontrado na sala de sutura: 96,3dB(A), porém no período da tarde. 

O Quadro 2 apresenta os níveis de ruído contínuo Leq dB(A) encontrados 

nos vários equipamentos em funcionamento no pronto-socorro. 
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QUADRO 2 - NÍVEL DE RUÍDO DOS EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE 

Equipamentos e 

transporte 

expostos 

 

Ruído contínuo 

Leq.  

dB(A) 

expostos 

 

Ruído no alarme 

Leq.  

dB(A) 

Respirador ligado AE 66,0 AE 74,0 

Oxímetro ligado AE 61,0 AE 70,0 

0xigênio em máscara AE 72,0  - 

Ar condicionado AE e AD 68,0  - 

Telefone tocando AE e AD 75,0  - 

Serra de gesso AE 

alguns 

90,0  - 

Helicóptero AE 

alguns  

119,0  - 

 

Dentre os equipamentos, o maior nível de ruído foi encontrado na utilização 

a serra de gesso (90,0 dB(A)), e o menor nível foi com o oxímetro ligado (61,0dB(A)). 

Já o ruído do helicóptero foi de 119 dB(A), permanecendo ligado por 20 minutos no 

local de pouso. 
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6 DISCUSSÃO 
 

Este estudo visou avaliar a percepção da equipe de enfermagem e 

administrativa e a intensidade sonora em pronto-socorro. Na busca de referenciais, 

foram encontrados poucos estudos que abordam a intensidade sonora em ambiente 

hospitalar, sendo que a maior parte dos estudos foi em UTI.  Portanto, na discussão 

a seguir, utilizamos os estudos desenvolvidos que abordaram a temática com 

preponderância em UTI, por se tratar de um ambiente muito semelhante ao que hoje 

encontramos no pronto-socorro, como pacientes críticos, diversos equipamentos e 

um grande número de profissionais atuando.   

O estudo apresenta predomínio da força de trabalho do gênero feminino, 

tanto na área enfermagem (68,42%) como na administrativa (76,19%), como 

demonstrou a Tabela 1.  

Historicamente, a enfermagem é uma profissão feminina. No estudo de 

Duran e Cocco (2004) quando analisaram a capacidade para o trabalho entre 

profissionais de enfermagem do pronto-socorro de um hospital universitário, também 

obtiveram dados semelhantes da população, ou seja, 74,1% de trabalhadores do 

sexo feminino. No entanto, estudos de Campos (2005) quando analisou 

trabalhadores nas unidades de emergência móvel SAMU, constatou que o número 

de profissionais do gênero masculino vem aumentando (45,1%), e a autora 

relacionou o fato desse serviço necessitar de maior força física,  principalmente pela 

remoção e atendimento das vítimas exigindo bastante preparo físico do profissional. 

Da mesma forma, confronta-se com essa mesma realidade no pronto-socorro. 

Portanto, seria desejável pensar em aumentar o número de profissionais do gênero 

masculino para os atendimentos que exijam maior esforço físico. 

Quanto à idade dos pesquisados, trata-se de equipes jovens perfazendo 

profissionais AE (78,95%) e na AD (80,96%) com menos de 40 anos. O estudo de 

Menzani e Bianchi (2009) que analisou o estresse de enfermeiros que atuam em PS 

em várias áreas no Brasil, também encontrou o predomínio de profissionais (71,1%) 

com menos de 40 anos e com tempo de atuação de 3 anos.  

Na equipe de enfermagem, constatamos que 42,11% (Tabela 1) apresentam 

mais de um emprego, refletindo em 39,47% (Tabela 2) dos profissionais com mais 

de 60 horas de trabalho por semana. No estudo de Salomé et. al. (2008), cita-se que 

dois vínculos de emprego são uma exigência do mercado para esses profissionais 
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se manterem economicamente estáveis. Já nos estudos de Silva et al. (2006) 

realizados somente com enfermeiros, evidenciou-se o problema da má 

remuneração, aliado a outras dificuldades, que levam os profissionais a terem mais 

de um vínculo de emprego.  

Outro fato que chamou a atenção é a renovação das equipes de trabalho no 

PS, expresso em anos no tempo de trabalho nesse serviço, sendo que tanto AE 

(47,36%) como a AD (71,43%) estão há menos de dois anos (Tabela 2). É valido 

salientar que somente 26,32% da AE e 9,52% AD têm mais de 5 anos de atuação no 

PS. Estudos de Anselmi, Duarte e Angerami (2001) quando pesquisaram a 

permanência dos trabalhadores de enfermagem de uma instituição hospitalar 

pública, apontaram uma forte renovação dos trabalhadores na instituição ao longo 

de 5 anos.  

O estudo revelou (Tabela 3) que entre os riscos ocupacionais, 86,84% da AE 

consideram os riscos biológicos e 60,53% os riscos ergonômicos, sendo que  

38,10% da AD consideram os riscos ergonômicos e de acidentes  como os de  maior 

possibilidade de exposição no ambiente de trabalho PS. Possivelmente, os 

profissionais reconhecem mais esses riscos por serem de maior visibilidade porque 

os mesmos são orientados a fazer notificação com o preenchimento do CAT quando 

expostos diretamente, ou seja, quando ocorrem os  acidentes.  Por exemplo, temos 

os acidentes com perfurocortantes (Biológicos), sendo entre os riscos um dos mais 

estudados pela comunidade científica, principalmente na área hospitalar, como 

revelado por vários autores (BRANDI, BENATTI e ALEXANDRE, 1998; MARZIALE, 

NISHIMURA e FERREIRA, 2004; CAIXETA, BARBOSA-BRANCO, 2005; BALSAMO 

e FELLI, 2005; COUTINHO et al,  2008; DUARTE e MAURO, 2010).  

Verificamos que os riscos físicos (Tabela 3) são menos identificados como 

risco ocupacional, tanto pela AE (39,47%) como pela AD (14,29%), sendo que 

desses riscos físicos, o termo ruído ou barulho surgiu em apenas 8,4% das falas 

(Apêndice 3). Esses dados vêm de encontro aos estudos de Rezende (2003), 

quando analisou os agravos à saúde de auxiliares de enfermagem resultantes da 

exposição ocupacional aos riscos físicos; a autora observou que apenas 30,6% dos 

profissionais tinham informações corretas sobre riscos físicos, e a mesma referiu que 

os auxiliares de enfermagem não conseguem identificar a maioria dos riscos físicos, 

mesmo estando estes riscos presentes no ambiente de trabalho hospital.  No 

entanto, contrariando os achados, está a pesquisa de Farias e Zeitoune (2005), que 
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ao estudar as cargas de trabalho em uma unidade básica de saúde e analisar as 

suas implicações na saúde dos trabalhadores de enfermagem, a partir da percepção 

dos profissionais, o ruído foi considerado a principal carga física por 82,3% dos 

participantes, sendo atribuído como desconfortável diante do alto padrão de voz 

causado pelos usuários do serviço e pela própria equipe de trabalho. Porém, mais 

recentemente, a literatura nos apresenta a pesquisa de Dalri, Robazzi e Silva (2010), 

que ao estudar os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho em 

Unidades Públicas de Urgência e Emergência, verificaram que os trabalhadores de 

enfermagem apresentam desconhecimento sobre os riscos físicos, sendo que entre 

eles o menos identificado foi o ruído. 

Foram relatados (Tabela 4) com maior frequência, em ambos os grupos, os 

problemas de saúde extra-auditivos, sendo citado o cansaço em primeiro lugar pela 

AE(71,05%) e AD (57,14%), seguidos de outros como estresse pela AE (60,53%) e 

AD (47,62%), ansiedade pela  AE (47,37%) e AD (42,86%) e  irritabilidade pela 

AE(44,74%) e AD(52,38%).  Menzani e Bianchi (2009) relataram que no escore que 

avaliou as condições de trabalho para o desempenho das atividades do enfermeiro, 

o nível de ruído foi considerado um fator estressante, o que vem de encontro aos 

resultados do presente estudo.  

Ao correlacionar as queixas de saúde relatadas com o tempo de trabalho 

das equipes no PS, verificou-se que existe correlação significativa entre os grupos 

com menos de 5 anos de exposição. Isso significa que os grupos têm 

comportamentos semelhantes quanto às queixas (Apêndice 5 ). 

 Embora sendo vários os fatores que podem levar à ocorrência de problemas 

de saúde relatados, a pesquisa vai de encontro aos estudos de Oliveira e Lisboa 

(2009) sobre os ruídos tecnológicos em CTI (Centro de Terapia Intensiva), os quais  

utilizando método qualitativo,  concluíram que a equipe de enfermagem do CTI é 

afetada de maneira substancial pelo ruído, aumentando as cargas psíquicas 

negativas, as quais os autores constataram nas queixas relatadas como: cansaço, 

irritação, desgaste e estresse. 

 Da mesma forma, Ferreira (2003) estudando as reações da equipe de 

enfermagem diante do ruído em centro cirúrgico, obteve as seguintes respostas:  

41% relataram irritação; 34% referem ausentar-se do setor; e 25% se consideram 

adaptados ao ruído.  
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Portanto, são vários os estudos que referem irritação como fatores que 

afetam negativamente a saúde, confirmada nos estudos de Zucki, Morata e Marques 

(2006) apontando como os maiores problemas relacionados ao ruído: irritação 

(51,6%), desconforto (43,3%) e zumbido (28,3%). Também está de acordo com os 

estudos de Costa (2011), que entre fatores extra-auditivos prejudiciais mais 

relevantes encontrados entre os profissionais de enfermagem de um hospital público 

de ensino, foi a irritação (45,63%). 

Também nos estudos de Salomé et. al (2008), referentes ao nível de 

estresse  da equipe de enfermagem em PS, identificaram que 37% apresentavam 

cansaço e 65% irritação extrema por pequenas coisas; 92% apresentaram 

dificuldade para dormir; 45% nível alto de estresse e 33% nível moderado de 

estresse. Podemos então dizer que o ruído é um fator que pode estar contribuindo  

para as alterações de saúde tanto na AE como na AD.  

Os profissionais que relataram problemas de saúde (Tabela 5) da AE 

(44,74%) e os da AD (61,90%) relacionaram-nos a causas ocupacionais. Estudos de 

Miranda e Stancato (2008), com o objetivo de rever a saúde ocupacional de 

trabalhadores na UTI, por meio de revisão de literatura, verificaram que apesar de 

serem citados os ruídos como frequentes e contínuos no ambiente de UTI pelos 

vários equipamentos, os ruídos são pouco percebidos pelos trabalhadores como 

risco para a sua saúde, sendo que apenas 3% dos trabalhadores mencionaram o 

ruído como fator de risco.  

Estudos de Beserra et al (2010) com o objetivo de analisar como os 

profissionais de enfermagem expressam seus sentimentos e reações no trabalho em 

ambiente de UTI, obtiveram como resultado que o trabalho em UTI é estressante, 

mas prazeroso; o barulho dos equipamentos, a ergonomia e a falta de material são 

fatores que no ambiente interferem no desempenho profissional.  

 Os resultados da questão que solicita a definição do ruído em uma palavra 

(Tabela 6), foram semelhantes ao estudo de Ribas (2007) que avaliou o ruído nas 

residências e teve a intenção de conhecer o conceito que os moradores faziam a 

respeito do ruído. A autora revelou que 77% da amostra definiu o ruído com palavras 

de significados pejorativos (desagradável, péssimo, ruim, entre outros). No ambiente 

de PS os profissionais ainda definiram o ruído com conotações relacionadas a 

comportamentos que ocorrem no ambiente de trabalho como conversas, gritos, 

vozes, tagarelice e tumulto. 
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 Quanto à percepção da intensidade sonora presente no PS, a AE com 

52,63%, refere ser muito alta. Porém, na área AD, constatou-se a mesma 

percentagem (28,57%), considerando ser muito alta, alta e média. Chama a atenção 

o fato de somente 2,63% da AE e 14,29% da AD considerarem o ambiente como 

não ruidoso (Tabela 7).  

Lembramos aqui dos ensinamentos de Bowditch (2004) que define 

percepção como uma forma de interpretar sensações em que as pessoas podem ver 

e sentir a mesma situação de formas diferentes. Essa é uma condição observada 

entre as duas equipes analisadas. A equipe AD evidenciou a mesma porcentagem 

ao perceber o ruído como muito alto, alto e normal. Já a equipe de AE demonstrou 

maior percepção do som para muito alto. Portanto, o estudo demonstra que as 

interpretações são individuais e próprias de cada participante. 

Ainda com relação à percepção do som presente no PS, apenas uma 

pequena parte considerou-o como não barulhento. Na literatura, encontramos o 

estudo de Sampaio Neto et al. (2010) realizado em UTI, no qual somente 2,7% dos 

profissionais perceberam  o ambiente como pouco ruidoso, mesmo com um nível de 

ruído que variou de 61,35 a 62,31 dB(A).   

Conforme Daniele et al (2011), analisando a percepção das características 

acústicas de uma UTI, também encontrou dados em que somente 10,2% 

consideraram  o ambiente como pouco ruidoso. Portanto, podemos inferir que o 

presente estudo assim como os demais citados estão apontando que os 

profissionais têm percebido o ambiente hospitalar como ruidoso.  

Ao correlacionar a percepção do som no PS com as queixas de saúde 

(Apêndice 7), verificou-se que a equipe de enfermagem que percebe o ambiente 

sonoro no PS como muito alto ou normal ou médio possui mais problemas de saúde, 

e também são os mais incomodados com o ruído. Neste sentido, os estudos 

reforçam a nocividade do ruído na saúde dos profissionais. 

  Considerando a população estudada em que a maior parte tem menos 

de 2 anos (Tabela 2) de trabalho no ambiente de PS, no que se refere à percepção 

do ambiente sonoro quando iniciaram o trabalho no PS até o presente  momento 

(Tabela 8), esses dados revelam que mesmo com pouco tempo de atuação 

profissional, quase a metade dos participantes AE (47,37%) e AD (47,62%) já 

sentiram modificações na intensidade sonora do ambiente de trabalho, os quais 

consideraram que no início de sua atuação o ambiente era menos barulhento. Nos 
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estudos de Daniele et. al. (2011) realizado em UTIN, os profissionais que 

consideraram o ambiente de trabalho muito ruidoso (44,9%) tinham em média 7 

anos de trabalho e os que consideraram pouco ruidoso (10,2%), tinham em média  2 

anos de trabalho neste ambiente. Portanto, podemos inferir que os profissionais que 

atuam em hospitais vêm percebendo que o ruído vem aumentando no ambiente 

hospitalar e essa percepção pode ser observada mesmo com pouco tempo de 

serviço dos profissionais nesse ambiente.  

As fontes geradoras de ruídos (Tabela 9) mais identificadas pela AE foram 

os equipamentos (60,53%), seguidos das pessoas (55,26%).  Porém, na equipe AD 

foram os ruídos produzidos pelas pessoas (85,71%). Considerando as atividades 

desenvolvidas por ambas as equipes, a AE desenvolve atividades com maior 

número de equipamentos e atendimento a pessoas; já as atividades da AD estão 

mais voltadas ao atendimento do público e parte burocrática. Portanto, é de se 

esperar que as equipes identifiquem mais as fontes de ruído que estejam mais 

próximas delas. 

Os dados estão de acordo com outros estudos que também identificaram 

como fontes geradoras de ruídos os alarmes de equipamentos, as conversas, 

risadas e movimentação entre as pessoas (KAKEHASHI et al, 2007: MUNIZ E 

STROPPA ,2009;CARDOSO, CHAVES E BEZERRA, 2010 E COSTA, 2011). 

Foi observado que AE (81,6%) e  AD (57,1%) referem sentir incômodos com 

o ruído no PS (Tabela 10). Verificou-se que existe diferença significativa (p = 0,0432) 

na proporção de incômodo entre os profissionais da AE e AD, sendo a proporção de 

incômodo significativamente maior para os profissionais da AE. Portanto, a AE é 

mais incomodada pelo ruído, e essa situação pode ser compreendida pelas próprias 

atividades desempenhadas pela enfermagem no pronto-socorro, as quais se 

desenvolvem em setor com características imprevisíveis, com uma demanda que 

exige agilidade e resoluções de emergência e, pela própria estrutura física interna, 

que apresenta áreas delimitadas por balcões, biombos, portas com sistema vai e 

vem, uso de diversos materiais e equipamentos, atendem a várias solicitações dos 

profissionais médicos, dos pacientes e seus familiares, encaminhamentos para 

exames e procedimentos, assim como assistência ao paciente, preparo e 

administração de medicamentos, entre outras atividades, o que exige  muita 

movimentação para execução das mesmas. Todas essas situações contribuem para 
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o aumento da intensidade sonora. Esses dados estão comprovados nas várias 

avaliações realizadas (Quadro1). 

No entanto, 42,86% dos profissionais da AD (Tabela 10) referem não sentir 

incômodo com o ruído mesmo com valores que na recepção de Leq. variaram de 

64,5 dB(A) a  66,8dB(A),  e na sala de guias,  de 59,0dB(A) a 63,6 dB(A) ( Quadro1). 

Valores muito acima do nível recomendado de conforto da NB 10.152, que para 

hospitais está estabelecido para conforto níveis de 35dB(A) a 45dB(A).  

Portanto, a questão de incômodo pela presença do ruído pode ser  

compreendida como uma interpretação individual, como ensina Bistafa (2006), as 

pessoas reagem diferentemente ao mesmo ruído, uma pessoa pode não perceber 

enquanto outra pode sentir-se incomodada.  

Situação referente a incômodo também foi estudada por Ferreira (2003), que 

ao analisar a percepção dos profissionais de enfermagem referente a desconforto na 

presença de ruídos em centro cirúrgico (66,4dB(A) a 96,0dB(A)), observou que   

25% dos participantes referiam adaptação ao ruído, e a autora compartilhou  que o 

ruído sempre será uma questão  individual e, em alguns casos, cultural. 

No entanto, o estudo de Daniele et al (2011) em UTI, demonstrou  que 

93,8% dos participantes perceberam algum grau de incômodo com os elevados NPS 

da UTIN. Nesse mesmo estudo, foi apresentado que 26,8% se incomodaram muito 

com o ruído; 41,2% relataram mais ou menos; 25,8%, um pouco; 5,2% não se 

incomodam; e apenas 1,0% dos profissionais consideram não ter percepção ao 

ruído. 

Quanto ao local de maior intensidade de ruído percebido pelos participantes 

nas várias áreas internas do PS (Tabela 11), a equipe AD (42,86%) considerou  a 

recepção, a qual durante a avaliação, demonstrou realmente ser uma das mais 

ruidosas, com NPS Leq.  64,5 dB(A) no período da manhã e Leq. 66,8 dB(A) tarde e 

noite, comprovando a percepção ao ruído pelos trabalhadores da área 

administrativa.  

Média semelhante de 64,2 dB(A) também foi encontrada por Otenio, Cremer 

e Claro (2007) quando analisaram  o ruído na recepção de um PS. No entanto, no 

presente estudo, a AE considerou o posto de enfermagem (31,57%) como de maior  

intensidade de ruído, com os NPS Leq. variando de 63,2dB(A), 67,3dB(A) e 

63,8dB(A) nos períodos manhã, tarde e noite respectivamente. Porém, o Leq.  mais 

elevado foi na antessala SAV, sendo de manhã  61,8 dB(A), tarde 68,3dB(A) e noite 



70 
 

de 68,8 dB(A). Provavelmente, esses profissionais perceberam o posto de 

enfermagem como o mais ruidoso pela própria estrutura da planta física que não 

apresenta uma separação fechada dos ambientes, e pelo fato da AE permanecer 

por mais tempo no posto de enfermagem com uma delimitação do espaço com 

balcões, levou a equipe a inferir maior ruído no posto de enfermagem.  

 Ainda com relação à percepção do ruído (Tabela 12), a equipe 

administrativa (AD) com 66,67% considera o período da tarde como o mais ruidoso, 

sendo que esses dados vêm de encontro às avaliações de ruído que podemos 

observar no Quadro 1. Assim, em todos os setores, o Leq. no período da tarde foi de 

maior intensidade, com variação de 61,5 dB(A) no SAV a 68,3 dB(A) na antessala do 

SAV. Porém, uma variação Leq. mais elevada (68,8dB(A)) ocorreu em um único 

setor no período noturno. Os dados estão em conformidade com os achados de 

Aurélio e Tochetto (2010), nos quais o turno da tarde foi considerado o mais ruidoso, 

mesmo analisando UTI neonatal. 

 No entanto, o presente estudo diverge de outros estudos como de  

Cristensen (2005) e Cardoso, Chaves e Bezerra (2010). Essa divergência pode ser 

explicada pelo fato das atividades exercidas no PS serem diferentes das rotinas 

realizadas nas outras áreas hospitalares. Comprovado aqui por quase a metade da 

AE (47,37%) que considerou o turno de maior intensidade de ruído variável, 

relatando que no ambiente do PS não tem um horário certo de maior ruído, devido 

às várias atividades desenvolvidas de acordo com a demanda do momento. 

Cristensen (2005), em um estudo observacional não estruturado em uma 

unidade de internação cirúrgica de 28 leitos, sendo 4 quartos com 6 leitos e 1 com 4 

leitos, conclui que no período da manhã o nível de ruído é mais elevado pela 

presença da maior parte de profissionais de saúde e pela rotina de trabalho nas 

enfermarias (higiene, troca de roupa de cama, admissão e transferências de 

pacientes, encaminhamento para cirurgias tanto quanto admissões de emergência). 

 Da mesma forma, no estudo de Cardoso, Chaves e Bezerra (2010), 

realizado em UTI neonatal, o nível de ruído mais alto foi no horário da manhã, sendo  

atribuído a conversas entre pessoas e jato d’ água da pia de lavagem de mãos.  

 Constatamos que mais de 70% dos participantes de ambas as equipes 

(Tabela 13) têm conhecimento sobre os malefícios do ruído, sendo que destes, 

66,66% da AE e 86,66% da AD referiram a perda auditiva, mas também, em menor 
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proporção, referiram estresse (AE 23,33%, AD 13,33%) dor de cabeça (AE 13,33% , 

AD 26,66% ) e zumbido, somente relatado pela  AE (13,33%).  

Na literatura, encontramos achados semelhantes como o estudo de Aurélio e 

Tochetto (2010) avaliando a percepção da equipe de saúde referente aos malefícios 

que o ruído pode causar aos profissionais que atuam na UTI neonatal, o qual 

evidenciou que os mais relatados pelos profissionais foram respectivamente 

estresse, irritabilidade, alteração auditiva, cefaléia e cansaço.  

Referente à dificuldade no desempenho de tarefas diante do ruído no PS 

(Tabela 14), 42,86% da AD refere dificuldade, sendo 33,33% de concentração e 

11,11% de comunicação. É importante salientar que a equipe AD atua em estrutura 

física com bancada sem divisórias onde várias pessoas estão sendo atendidas. 

Concomitantemente, esses profissionais falam ao telefone, preenchem dados 

cadastrais, com impressoras em funcionamento, o que facilita a propagação do ruído 

e dificulta a concentração e comunicação. Segundo Bradley (1985), o ruído acima de 

35dB (A) interfere na inteligibilidade da fala. Situação essa que vem de encontro aos 

ensinamentos de Menezes e Teixeira (2005) onde o ruído alto de fundo dificulta a 

compreensão da fala, interferindo na concentração. Conforme Ribas (2007), a 

concentração para uma determinada atividade exige que a pessoa estabeleça, 

primeiro, o foco de sua atenção deixando os outros estímulos para segundo plano,  

sendo essa situação apresentada pela autora como  habilidade auditiva de atenção 

seletiva ou figura-fundo.  

Portanto, Ribas (2007), nos ensina que, quando o ruído está acima dos 

níveis considerados de conforto, pode não se perceber sons importantes, e nos 

apresenta como exemplo um ambiente em que o nível mínimo de ruído de fundo que 

ultrapassa os 45-50dB(A), vai exigir que as pessoas aumentem o tom de voz em 

cerca de 30 dB(A) acima do ruído, para que a relação entre os dois sinais ocorra e 

aconteça  a compreensão da fala. Sendo assim, essa situação vai exigir níveis de 

voz bastante elevados em torno de 80 dB(A), causando desconforto, cansaço e 

levando à dificuldade de concentração.  

No presente estudo, chama a atenção que na recepção todos os valores de 

pico máximo foram acima de 80 dB(A), e nos demais, pelo menos em algum turno, 

foi detectado pico máximo acima de 80dB(A), sendo somente  em frente aos Box de 

observação que os valores de pico estiveram abaixo de 80dB (A) e, mesmo assim, o 
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valor de pico menor foi de 73,2dB (A). Lembramos aqui que o problema de saúde 

mais relatado por ambas as equipes está relacionado ao cansaço (Tabela 4).  

No entanto, a equipe de enfermagem, mesmo sendo os mais incomodados 

com o ruído (Tabela 10), são os profissionais que na presença do ruído (92,11%) 

referem não sentir dificuldades em desempenhar tarefas no PS (Tabela 14). 

Portanto, os resultados nos levam a compartilhar da sugestão de Christensem 

(2005) que as fontes de ruído no hospital podem ser aspectos que a enfermagem já 

se acostumou como parte do ambiente e como tal, tende a não notar mais. Ou 

mesmo do estudo de Sousa (2006), que ao analisar a percepção dos profissionais 

ao ruído em UTI, conclui que os enfermeiros já estão mais adaptados ao nível de 

ruído desse ambiente. Acrescente-se também, os estudos de Ferreira (2003), nos 

quais 25% dos profissionais referem ter se adaptado ao ruído. Portanto, os 

participantes do presente estudo mesmo sentindo-se incomodados com o ruído no 

PS referem ser capazes de realizar suas atividades sem dificuldade.   

Na (Tabela15), sobre como as equipes evitam a produção do ruído, 42,11% 

da AE e 38,10% da AD referem parar de falar. Portanto, uma parte da equipe tem a 

percepção que as falas são produtoras de ruído, o que é evidenciado em vários 

estudos que reconhecem que as conversas são produtoras de aumento da 

intensidade sonora (ICHIATO E SCOCHI, 2006; OTENIO, CREMER E CLARO,2007; 

KAKEHASHI et al,2007;   MUNIZ E STROPPA, 2009; CARDOSO, CHAVES, 

BEZERRA, 2010; entre outros). 

  Também chama a atenção que 95,24% da AD refere não se perceber fazer 

ruídos que possam incomodar os outros (Tabela 14) e também são os profissionais  

que mais relatam não fazer nada para evitar o ruído (52,38%) (Tabela 15). Esses 

dados estão comprovados no Quadro1: nas medições do nível de ruído, observou-

se aumento do ruído quando as pessoas falavam em tom de voz alto. Dados que 

vêm de encontro aos estudos de Cardoso, Chaves e Bezerra (2010), que descrevem 

que níveis sonoros elevados foram identificados em relação à conversação entre 

membros da equipe multidisciplinar, sendo que os mesmos autores relatam que 

essa conversação sugere ser um indicativo de perda auditiva por parte da equipe. 

No presente estudo, (Tabela 4) temos a declaração de perda auditiva na AE 

(10,53%) e AD (4,76%); uma proporção pequena, mas que possivelmente pode ser 

um indicativo de necessidade de falar mais alto por esses membros das equipes, o 

que provavelmente tem contribuído para o aumento da intensidade sonora.  
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No PS, somente 2,63%(AE) e 9,52%(AD) (Tabela 15) referiram falar baixo 

como uma forma de evitar a produção do ruído. No entanto, na literatura, 

encontramos estudos de Daniele et. al (2011), nos quais os pesquisados  apontaram 

estratégias para a redução do ruído como falar baixo (61,5%), ser cuidadoso para 

não provocar barulho de maneira geral (30,2%), atender rapidamente os disparos 

dos alarmes (25,0%), abrir/fechar as portas da unidade com cuidado (17,7%), e 

conversar fora da UTIN (14,6%).  

Ainda na Tabela 15, mesmo que 95,24% da equipe AD reporte não produzir 

ruídos que possam incomodar os outros, foi observado que, durante as avaliações 

do nível de ruído, os valores se alteravam quando: gavetas eram fechadas 

bruscamente e na queda de objetos. Os valores aumentavam ainda mais, durante a  

movimentação de clientes no balcão, fazendo com que possivelmente a equipe 

percebesse que o ruído estava mais relacionado  a outros.  Esses dados podem ser 

observados na (Tabela 09), onde os membros AD pesquisados citam as pessoas 

(85,71%), os pacientes (33,33%) e atitudes de aglomeração (52,38%), como fontes 

de ruídos.  

No entanto, a equipe da AE (52,63%) tem a percepção que produz ruído que 

possa incomodar os outros, o que também foi observado durante a medição na 

queda de objetos, na manipulação de matérias e equipamentos como transporte de 

macas, mesas de curativos, abrir e fechar tampas dos acondicionadores de 

resíduos,  abrir e fechar gavetas, nas conversas altas (Quadro 1). Citamos aqui que 

são equipamentos e atitudes que envolvem o trabalho da enfermagem. E esses 

dados podem ser observados na Tabela 9, onde 55,26% da AE consideram as 

pessoas como fonte produtora de ruídos e, possivelmente, se incluíram quando 

citaram a equipe de trabalho.   

Os estudos de Ichisato e Scochi (2006), realizado em UTI neonatal, também 

apresentaram como fonte que contribuía para a ocorrência de NPS intensa, a parte 

comportamental da equipe, como fechamento de armários, gavetas, tampas de lixo, 

portas, quedas de objetos assim como tonalidade de voz nas conversas, os alarmes, 

procedimentos de passagem de plantão e visita médica.  

Porém, ainda na equipe AD (Tabela 15), provavelmente por não se perceber 

produzindo ruídos que possam incomodar os outros, foram os que também se 

destacaram com 52,38%, referindo não fazer nada para evitar o ruído no PS. No 

entanto, nos estudos de Weich et al. (2011), ao avaliar a eficácia de um programa 



74 
 

para redução do nível de ruído em uma UTI neonatal do Hospital Universitário de 

Santa Maria, encontraram que 71,4% dos profissionais admitiram que seus 

comportamentos geravam ruído.  

Pode-se observar, na Tabela 16, que existe um número significativo de 

participantes que utilizam-se de medidas preventivas para a audição, com 41,66% 

da  AE usando protetor auricular. Essa é uma proteção a qual os profissionais estão 

orientados a cumprir quando recebem as vítimas que chegam de helicóptero. No 

entanto, os estudos de Rezende (2003), investigando a equipe de auxiliares de 

enfermagem quanto aos riscos físicos no ambiente de trabalho hospital, constataram 

que, como prevenção ao risco ruído, apenas 1,2% referem usar protetor auricular e 

98,8% não se protegem contra o ruído.  

Essa diferença entre o presente estudo e o de Rezende (2003) pode ser 

justificada pelo fato dos profissionais do PS estarem orientados a utilizar o protetor 

auricular quando recebem as vítimas que chegam de helicóptero, indicando que 

esses profissionais estão conscientes dos efeitos nocivos do ruído produzido por 

este equipamento (119dB(A)) no Quadro 2. 

 Dos vários pontos de ruído avaliados (Quadro1), o menor Leq.  foi na sala 

de sutura  (56,6 dB(A)), e o maior valor, na antessala do SAV ( 68,8 dB(A)). Esse 

ambiente é o local de chegada das vítimas de acidentes, local de encontro de várias 

equipes de profissionais, os que trazem e os que recebem os pacientes, ocorre 

muita movimentação de pessoas e equipamentos, o que proporciona aumento da 

intensidade sonora. Em todas as avaliações, os valores de Leq. estavam  acima dos 

níveis sonoros aceitáveis para conforto em ambientes hospitalares (ABNT,1987).  

Assim, o valor de Leq na chegada do helicóptero, corresponde a um elevado risco 

para audição, se os profissionais não utilizarem adequadamente os EPI, conforme a 

Portaria 3214/1978, a exposição máxima diária permissível para valores de 

115dB(A) corresponde a 07 minutos, já para o caso da serra de gesso que 

correspondeu a  90 dB(A)  o máximo é de  4 horas diárias de exposição(Quadro 2). 

São raros os estudos que analisam o ruído em PS. No entanto, Buelow 

(2001), estudando o nível de ruído em 4 unidades de emergências em Phoenix, 

Arizona, encontrou no hospital A, a menor intensidade sonora de 55.9 dB, com 

média de 69.1 e um pico de 76.6 dB; no hospital B, menor intensidade de 65.5 dB, 

média de 70.1 dB e um pico de 73.4 dB; no  hospital C, o menor valor foi de 71.1 dB, 

com média de 73.0 dB e pico de 75.6 dB e, no hospital D, 65,3 dB, com média de 
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66.6dB e um pico de 75.2 dB. O autor concluiu que esses níveis são suficientes para 

causar efeitos deletérios psicológicos e, secundariamente, físicos, nos membros da 

equipe. Ainda, o mesmo referiu que, se o nível de ruído no ambiente for diminuído, 

melhoram-se os cuidados com os pacientes, pode-se reduzir o estresse dos 

funcionários e aumentar a satisfação no trabalho. O mesmo autor espera que os 

resultados encorajem a equipe de cada departamento de emergência a estudar o 

próprio ambiente de trabalho, tendo em mente que o ruído acima de 70 dB pode 

causar sentimentos de aborrecimentos e os níveis de 50 dB são os desejados para o 

ambiente de trabalho. Os valores de Leq. encontrados na recepção do PS variaram 

de 64,5 dB(A) a 66,8 dB(A) e estão de acordo com a avaliação da intensidade 

sonora realizada por Otenio, Cremer e Claro  (2007). 

Durante as medições, pudemos observar que os NPS alteravam-se 

ligeiramente, atingindo valores máximos muito acima de 80dB(A), conforme consta  

na coluna de nível máximo (Quadro 1). Essa situação foi observada na queda de 

objetos, na manipulação de matérias e equipamentos, como transporte de macas, 

mesas de curativos, carros de transporte de lixo, abrir e fechar tampas dos 

acondicionadores de resíduos,  abrir e fechar gavetas, na manipulação de 

pranchetas, nas conversas altas, no choro de crianças, tom de voz alterado de  

pacientes/familiares, nas vozes altas dos profissionais localizando pacientes para 

exames, no toque do telefone, na  campainha de emergência, no disparo de alarmes 

de equipamentos como respiradores e monitores(Quadro 2). 

Situação semelhante sobre produção de ruídos no ambiente de trabalho 

hospital foi apresentada nos estudos de Alves (2010), o qual observou alterações do 

ruído devido a tumultos periódicos provocados pelo aumento do fluxo de pessoas 

falando alto, alunos, professores, clientes, acompanhantes e trabalhadores. 

Também detectou ruídos frequentes provocados por carrinhos, macas, cadeiras de 

rodas e telefones tocando. A autora avaliou as condições de conforto de 

trabalhadores em uma enfermaria de hospital conforme determina a NR-17 e  

constatou que os valores foram de 50dB(A), 51dB(A) e 56dB(A) em cada enfermaria, 

valores esses inferiores aos detectados no estudo do PS. Portanto, verifica-se que 

os níveis de ruído estão aumentando no ambiente hospitalar. 
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7 CONCLUSÃO 

 

 Houve predominância tanto na AE e AD do gênero feminino, evidenciando 

profissionais jovens, com menos de 40 anos de idade, sendo que quase a metade 

dos profissionais da enfermagem apresenta mais de um vínculo de trabalho, e mais 

de 70% das duas equipes apresentam tempo de trabalho no PS de menos de 4 

anos. Ambas as equipes evidenciam que estão mais expostas a riscos ocupacionais 

biológicos, ergonômicos e de acidentes. Os riscos físicos são menos reconhecidos, 

e o ruído surgiu espontaneamente como risco para 8,4% dos participantes.   

Os problemas de saúde mais relatados foram cansaço, estresse, ansiedade 

e irritabilidade. Os profissionais correlacionaram esses problemas de saúde mais a 

causas ocupacionais, do que extraocupacionais. 

Chamou atenção no estudo, que a maioria dos profissionais reconhece que 

o ambiente é ruidoso. E esses dados foram comprovados na medição da 

intensidade sonora, onde o nível Leq dB(A) variou de 56,6 a 68,8 dB(A). 

Os profissionais da enfermagem reconhecem mais os ruídos produzidos por 

equipamentos e a equipe administrativa, os ruídos produzidos pelas pessoas, sendo 

que, em ambas as equipes, o ruído que causa incômodo no PS é aquele produzido 

pelas pessoas. 

A equipe administrativa identifica que o turno de maior ruído é o turno da 

tarde, sendo esse resultado comprovado nas medições de ruído em vários 

ambientes do PS.  

Os profissionais da enfermagem referem não apresentar dificuldades na 

execução de tarefas na presença do ruído, levando-nos a acreditar que isso possa 

estar acontecendo pelo fato de já estarem habituados ao ruído ou pelo fato de não 

terem se dado conta dessa situação. Porém, a equipe administrativa referiu 

dificuldades de concentração e comunicação diante do ruído, as quais são 

justificadas pelas próprias atividades que exercem como preencher dados 

cadastrais, falar ao telefone, entre outras. 

A equipe de enfermagem considera que produz ruídos incômodos para os 

outros, mas a equipe administrativa não tem a percepção de fazer ruído que possa 

incomodar outros, levando-nos a concluir que o tipo de atividade desenvolvida com 

muitas pessoas na recepção, em estrutura sem divisórias, faz os mesmos 

acreditarem que o ruído é mais produzido pelos outros do que por eles próprios. 
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A equipe de enfermagem reconhece que as falas são produtoras de ruído. 

Chega-se a essa conclusão pelas atitudes que referiram como parar de falar para 

diminuir o ruído. 

As equipes têm conhecimento sobre os malefícios do ruído e citam a perda 

de audição, estresse, dor de cabeça e zumbido. 

A maior parte das equipes referem atitudes de prevenção diante do ruído,  

usando protetor auricular e evitando locais ruidosos. 

O ruído no PS recebeu conotações pejorativas como: irritante, incômodo, 

exagerado e ruim. 

Em relação à mensuração dos níveis de intensidade sonora, todos os 

valores estavam acima dos níveis de conforto recomendados pela NBR-10152/2000, 

(35 a 45 dB(A) para hospitais). 

Com base nos resultados da pesquisa, com valores de ruídos que estão 

muito acima do nível de conforto, e diante dos problemas de saúde identificados 

pelos pesquisados, sugere-se desenvolver um programa de redução do ruído no 

ambiente PS, com a participação efetiva dos trabalhadores para reduzir a 

intensidade sonora. Desse modo, deve-se manter a avaliação do ruído de forma 

rotineira, com o retorno aos colaboradores.  
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APÊNDICE 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA 
 
Nº.......... 

Data da entrevista ....../...../2011. Horário de início _____  e término _______ 

I-DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

1- Nome.________________________________________________________ 

2- Idade-______________________3- Sexo (  ) Masculino (  ) feminino 

II-DADOS OCUPACIONAIS 

Funcionário: FUNPAR(  )  SESA(  ) 

4- Que atividade desempenha no local?  

(  ) enfermeiro (  ) técnico de enf. (  )aux. de enf  

(  ) técnico administrativo. (  ) aux. administrativo.  

5- Há quanto tempo você desempenha esta função (em meses)? ................. 

6- É o seu único emprego? (  ) sim (  ) não. Se não, onde mais trabalha? 

.................................................................................................................... 

7- Onde você trabalhava antes de vir para PS? 

..................................................................................................................... 

8- Qual sua jornada de trabalho semanal? 

...................................................................... 

9- Qual a sua jornada de trabalho semanal no PS? 

...................................................................... 

10- Há quanto tempo você trabalha neste local (em meses)?  

...................................................................... 

11-Qual o período médio diário de permanência no local (em horas/dia)?  

.................................................................................... 

12- Cite pontos positivos percebidos neste local. 

....................................................................................................................... 

13- Cite pontos negativos percebidos neste local. 

....................................................................................................................... 

14- Faz algum movimento para minimizar os pontos negativos relatados 

anteriormente? ............................................................................................. 

15- Os pontos negativos já interferiram na sua saúde? (  ) sim  (  ) não  
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16- Você saberia citar quais os riscos ocupacionais que você está exposto no seu 

ambiente de trabalho? ....................................................................................... 

III) DADOS SOBRE A SAÚDE 

17- Você tem algum problema de saúde? (  ) sim  (  ) não.  

18- Se a resposta for sim, quais são os problemas? 

....................................................................................................................................... 

19- Você teve algum problema de saúde nos últimos 15 dias? (  ) sim (  ) não 

20- No caso de resposta sim, qual foi o problema? 

....................................................................................................................................... 

21- Quando foi ao médico pela última vez? 

22- Por que você foi ao médico? 

23- O que você tratou com o médico? 

...................................................................................................................................... 

24- Você toma medicamentos? (  ) sim (  ) não. Se sim, para quê? 

....................................................................................................................................... 

25- Vou descrever uma série de problemas de saúde e você deve apontar se possui 

algum deles:  

a- (  ) perda auditiva; b- (  ) perturbações do sono; c- (  ) estresse; d-( ) irritabilidade 

e- (  ) cansaço; f- (  ) dor de cabeça constante 

g- ( ) nervosismo; h- ( ) dificuldades de compreender a fala 

i- (  ) zumbidos; j- (  ) ansiedade 

l- (  ) incômodo; m- (  ) alterações de visão 

n- (  ) problemas cardíacos; o- (  ) problemas circulatórios 

p- (  ) problemas gastrointestinais 

Responder só se foi relacionado algum problema.  

26- Você saberia indicar a causa desse problema de saúde? (  ) sim (  ) não 

Se a resposta for sim, indicar a causa........................................................................... 

27- Já procurou o médico por causa dos problemas citados anteriormente?  

(  ) sim  (  ) não (  ) não soube informar  

IV) DADOS SOBRE ATIVIDADES DE LAZER 

28- Você pratica alguma atividade de lazer?  (  ) sim (  ) não                         

29- Se a resposta for sim, indicar qual: ......................................................................... 

30- Que tipo de ambiente gosta de freqüentar?............................................................. 
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31- Passa temporadas fora do trabalho ? (  ) sim  (  ) não 

32- Se a resposta for sim, onde?................................................................................ 

33- Quando você quer descansar ou se divertir, que tipo de atividade procura fazer?  

........................................................................................................................................ 

34- Os sintomas de saúde relatados desaparecem ou diminuem quando você está 

de férias?  

V) DADOS SOBRE A PERCEPÇÃO DO AMBIENTE SONORO 

35- O que acha do som presente no PS? ..................................................................... 

36- Existe algum tipo de barulho que o incomoda no PS? (  ) sim (  ) não. Se sim 

qual?........................................................................................................................ 

37- Em que momento/hora do dia o barulho e maior no PS?  

...................................................................................................................................... 

38- Quando você está aqui trabalhando, o barulho te impede de desempenhar 

alguma tarefa? (  ) sim (  ) não. Se sim, pode citar as tarefas? 

........................................................................................................................................ 

39- Você consegue identificar as fontes de barulho presentes aqui no PS?  

(  ) sim  (  ) não 

40- Quais pontos por ordem de sequência de mais barulho para menos você 

identifica aqui no PS ?   

....................................................................................................................................... 

41- Você frequenta outros lugares barulhentos? Quais? .............................................. 

42- Você consegue comparar este ambiente com outros menos barulhentos? 

....................................................................................................................................... 

43- Você produz barulho que possa incomodar os outros aqui no PS?  

(  ) sim ( ) não (  ) não sei. 

44- O que você faz para evitar o barulho no PS?  

45- Você sairia deste trabalho no PS por causa do barulho? (  ) sim ( ) não 

Se a resposta for sim, por quê? ............................................................................. 

46- Como era este ambiente sonoro quando você iniciou o seu trabalho aqui? 

47- Na sua opinião, qual a causa do barulho existente hoje neste trabalho? 
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48- Os outros profissionais do PS tomam medidas preventivas em relação ao 

barulho? ................................................................................................................ 

 

49- Você sente ou já sentiu transtornos em função do barulho no PS? 

..................................................................................................................................... 

50- Já procurou um médico por causa do barulho no PS?  ....................................... 

51- Você gosta e frequenta locais barulhentos?                                                          

52-- Conhece algum malefício causado pelo barulho?............................................... 

53- Você previne sua audição contra os malefícios pelo barulho?  

.................................................................................................................................... 

54- Já teve contato com alguma campanha de prevenção contra o barulho? 

.................................................................................................................................... 

55- Você percebe algum movimento voltado para a diminuição do barulho no PS?  

.................................................................................................................................... 

56- Defina em uma palavra o barulho presente no PS.  

.................................................................................................................................... 
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APÊNDICE 2 - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 
 

Resolução196/96 do Conselho Nacional de Saúde 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa. As informações 

existentes neste documento são para que você entenda os objetivos desta 

pesquisa. Saiba que a sua participação é espontânea. Se durante a leitura deste 

documento houver alguma dúvida, você deve fazer perguntas para que eu possa 

explicar-lhe tudo que desejar. Após ser esclarecido sobre as informações a seguir, 

no caso de aceitar fazer parte do estudo, solicitarei que assine este documento, 

que está em duas vias. Uma via é sua e a outra do pesquisador responsável. 

Este é um estudo sobre AMBIENTE SONORO EM PRONTO-SOCORRO E 

A PERCEPÇÃO DE EQUIPES DE TRABALHO, desenvolvido pela Pesquisadora 

Walderes Aparecida Filus, mestranda no Mestrado de Distúrbios da Comunicação 

da Universidade Tuiuti do Paraná, sob a orientação da Profª Adriana Bender Moreira 

de Lacerda. O telefone para contato é 9123-4197.  

Esta pesquisa tem por objetivo: Avaliar a percepção da equipe de saúde e o 

nível de ruído em ambiente de pronto-socorro. Para a obtenção destas informações 

se faz necessário a realização de entrevistas com trabalhadores da área da Saúde 

do pronto-socorro. Caso aceitar participar, irá responder perguntas de um 

questionário. Não haverá nenhum risco para o (a) senhor (a), e os resultados da 

pesquisa podem ajudar a conhecer a percepção dos profissionais de saúde do 

pronto-socorro a respeito do ruído nesse ambiente. Caso você queira desistir de 

participar da pesquisa, poderá fazê-lo em qualquer tempo sem nenhum prejuízo ou 

penalidades. Durante o decorrer da pesquisa, caso você venha a ter alguma dúvida 

ou precise de alguma orientação a mais, entrar em contato com a pesquisadora. 

Você tem o compromisso da pesquisadora de que a sua identidade será mantida em 

absoluto sigilo.  

Estando esclarecida sobre a pesquisa solicito que assine a declaração 

abaixo.  
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DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO 

Eu, ______________________________________________________, portador 

(a) do RG: _________________________, abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo acima descrito como sujeito. Fui devidamente informado (a) e 

esclarecido (a) pela pesquisadora Walderes Aparecida Filus sobre a pesquisa, os 

procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos e benefícios 

decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que posso retirar meu 

consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade.  

Data:...../......../2011. 

 

____________________________________________________ 

Assinatura do (da) participante da pesquisa 

 

____________________________________________________ 

Assinatura da pesquisadora 
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APÊNDICE 3 - EXPOSIÇÃO A RISCO OCUPACIONAL CATEGORIZADO 

CONFORME O DISPOSTO NA NR-9, QUE TRATA DA CLASSIFICAÇÃO DOS 

PRINCIPAIS RISCOS OCUPACIONAIS 

 

BIOLÓGICO  ERGONOMICOS FÍSICO QUÍMICO ACIDENTES  

1-

“Contaminação 

por não usar 

EPIs” 

4-“Risco 

biológico” 

5-

“Contaminação” 

6-

“Contaminação” 

7-“Biológico” 

8-Doenças HIV” 

9-“Perfuro- 

cortante” 

10-“biológico” 

11-“biológico, 

meningite” 

12-

“contaminação” 

13-“biológico” 

14-“Biológico” 

15-“espiro de 

sangue” 

16-“Perfuro- 

cortante” 

18-

“contaminação 

1-“Movimentar 

pacientes 

pesados” 

2-“Erguer peso, 

macas ruins” 

3-“Camas ruins, 

tortas” 

4-“Carregar 

peso” 

5-“ergonômico” 

6-“Levantar peso 

aqui” 

7-

“Osteomuscular” 

8-“Ergonomia 

esforço físico” 

9-“erguer maca” 

10-“estresse” 

14-“ergonômico” 

15-“estresse” 

21-“levantar 

peso” 

28”macas tortas” 

33-“ergonomia” 

35-“pacientes 

pesados” 

36-“pacientes 

4-“Ruído no 

PS, gritos” 

5-“Físico” 

13-“Físico” 

14-“Físico” 

16-“Audição 

pelo 

helicóptero” 

26-“ruído das 

pessoas” 

27-“ruído das 

pessoas” 

28-“barulho” 

33-“físico” 

34-“físico” 

35-“físico” 

41-“radiação” 

49-“radiação” 

13-“Químico” 

14-‘Químico” 

16-“Químicos 

pelos 

medicamentos” 

5-“Agressão de 

pacientes” 

6-“Risco com 

fogo... pegou fogo 

aqui” 

10-“agressão de 

pacientes” 

12- “Quedas” 

15-“agressão de 

pacientes” 

34-“agressão de 

pacientes” 

36-“agressão de 

pacientes” 

37-“agressão de 

pacientes” 

38-“agressão de 

pacientes” 

41-“agressão de 

pacientes” 

42-“agressão 

familiares” 

48-“agressão de 

pacientes” 

55-“agressão de 

familiares” 
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com sangue” 

21-

“tuberculose” 

26-“biológico” 

27-“perfuro- 

cortante” 

28-“biológico” 

33-“perfuro- 

cortante” 

34-“perfuro- 

cortante” 

35-“biológico” 

36-“biológico” 

37-“biológico” 

39-

“contaminação” 

41-“biológico” 

42-“biológico” 

46-“biológico” 

48-“biológico” 

49-“biológico” 

55-

“contaminação 

com sangue” 

57-“biológico” 

58-

“contaminação” 

pesados” 

39-peso de 

macas 

40-“peso de 

paciente” 

48-“estresse” 

53-“esforço 

físico” 

55-“ergonômico” 

57“estresse 

levantamento de 

peso” 

58-“peso” 

Obs: Os trabalhadores citam mais de um risco ocupacional 
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APÊNDICE 4 - CLASSIFICAÇÃO DOS PARTICIPANTES SEGUNDO 

PROBLEMAS DE SAÚDE DE ORIGEM OCUPACIONAL E OU 

EXTRAOCUPACIONAL 

 

Categorias /ocupacional  Categorias/ extraocupacional 

2-“Estresse sobre carga de trabalho” 

6-“O trabalho” 

7-“Excesso de horas de trabalho” 

8-“... E pelo trabalho ”* 

9-“Pelo trabalho estressante” 

16- “Correria rotina de trabalho”* 

18- “irritabilidade passo a tarde correndo 

no trabalho”  

20-“sobre carga de trabalho” 

23- “mudança de horário no trabalho” 

24-“trabalho do dia a dia” 

26-“pressão no trabalho” 

27-“muito trabalho no PS” 

29-“carga horária de trabalho” 

31-“tela do computador” 

34- “ambiente de trabalho muvuca” 

35-“ ambiente de trabalho” 

37-“os colegas de trabalho” 

38-“rotina de trabalho” 

40-“ rotina de trabalho intensa” 

42-“ ambiente de trabalho” 

44-“trabalho noturno”* 

45-“falta de estrutura no trabalho” 

47-“uso desse computador” 

48-“horas de trabalho” 

49-“tumulto no trabalho” 

50-“turnos de trabalho diferentes” 

1-“Acredito que foi pela gestação” 

3-“Problema circulatório é hereditário” 

4-“Separação do marido” 

5-“Sensibilidade do organismo” 

8-“Depressão por problemas em casa”* 

10-“Estresse pela parte financeira” 

11-“Penso que foi pela infecção de ouvido” 

13- “síndrome de Gilbert” 

15- “problemas em casa” 

16-“Diverticulite por má alimentação”* 

17-“hereditária –problemas circulatórios” 

19-“problemas em casa” 

21 “sou ansiosa” 

25-“problemas em casa” 

28-“loucura do dia a dia” 

30-“sou irritada” 

33-“correria do dia dia” 

36-“ansiedade” 

39-“ sou ansiosa” 

41- “falta de tempo para comer” 

43-“estudos” 

44-“ansiedade”*  

51-“problemas familiares”* 

57-“problemas circulatórios” 

59-“bruxismo” 
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51-“estresse pelo trabalho” 

52-“noites seguidas de trabalho” 

53-“falta de férias no trabalho” 

54-“plantões seguidos” 

 

 

 

* Alguns trabalhadores relacionaram o problema de saúde, tanto a causas ocupacionais como extra 

ocupacionais. 

** Os participantes da pesquisa foram identificados por números. 

 *** Não souberam relatar se causa ocupacional ou extraocupacional: 12- 14 – 22- 32- 46  
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APÊNDICE 5 - CORRELAÇÃO DE SPEARMAN R E P DA AE E AD SEGUNDO OS 

PROBLEMAS DE SAÚDE E  O TEMPO DE TRABALHO NO PS 

 

 

PROBLEMAS 

DE SAÚDE 

TEMPO DE TRABALHO 

Menos de 2 anos De 2 anos a menos 

de 5 anos 

5 anos ou mais 

AE AD AE AD AE AD 

Perda auditiva 2 2 1 - 1 - 

Perturbações 

sono 

2 1 1 - 1 - 

Estresse 5 6 4 2 1 - 

Irritabilidade 11 7 6 3 6 - 

Cansaço 8 7 5 4 4 - 

Dor de cabeça 14 9 6 3 7 - 

Nervosismo - 3 3 3 2 - 

Dif. Comp. Fala 3 5 4 4 4 - 

Zumbido 1 - 1 1 - - 

Ansiedade - 1 1 - 2 - 

Incômodo 8 6 5 3 5 - 

Alterações 

visão 

1 3 2 2 1 - 

Problemas 

cardíacos 

3 2 2 - 1 2 

Probl. 

circulatórios 

1 - - 1 1 - 

Probl. 

gastrointestinais 

4 - 1 1 1 - 

Sem resposta 7 2 2 1 4 - 

Correlação de 

Spearman R e  

p 

R = 0,654 

P= 0,0041* 

R = 0,7948 

P = 0,0022* 

R = -0,2055 

P = 0,4452 
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 Ao nível de significância de 0,05, existe correlação significativa entre os resultados 

dos dois grupos tanto para a tempo de trabalho de menos de anos e também para 

de 2 anos a menos de 5 anos. Isso significa que os dois grupos têm comportamento 

semelhante quanto aos problemas de saúde nesses casos. Com relação a cinco 

anos ou mais, o comportamento é diferente, prevalecendo o número superior de 

problemas  para AE. 
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APÊNDICE 6 - RELAÇÃO ENTRE OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM (AE) E 

ADMINISTRATIVOS (AD) COM OS PROBLEMAS  DE SAÚDE, ATRAVÉS DO 

TESTE QUI-QUADRADO. 

 

PROFISSIONAL PROBLEMAS DE SAÚDE TOTAL 

Não Sim 

AE 4 (10,5%)       34 (89,5%) 38 

AD 2 (9,5%)       19 (90,5%) 21 

TOTAL 6 53 59 

 

Verificou-se que não existe diferença significativa (p = 0,9029) na proporção de 

problemas de saúde entre os profissionais AE e AD. 
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APÊNDICE 7 - CORRELAÇÃO A AE E AD SEGUNDO OS PROBLEMAS  DE 

SAÚDE E A PERCEPÇÃO DO SOM NO AMBIENTE DO PS 

                         

 

PROBLEMAS 

DE SAÚDE 

PERCEPÇÃO DO AMBIENTE SONORO 

Muito alto Alto Normal / 

médio 

Não é 

barulhento 

Indiferente 

AE AD AE AD AE AD AE AE AE AE 

Perda auditiva 1 - 2 1 1 - - - - - 

Perturbações 

sono 

6 2 1 4 2 2 1 - - - 

Estresse 13 4 4 4 4 1 1 1 1 - 

Irritabilidade 10 5 3 4 3 1 1 1 - - 

Cansaço 14 2 4 6 7 2 1 2 1 - 

Dor de cabeça 4 2 - 2 1 2 - - - - 

Nervosismo 5 3 4 4 2 1 - 1 - - 

Dif. Comp. Fala 2 - - - - 1 - - - - 

Zumbido 1 - 2 1 - - - - - - 

Ansiedade 11 4 4 2 2 1 1 2 - - 

Incômodo 4 3 - - - 1 - 1 - - 

Alterações 

visão 

4 1 - 1 1 2 - - - - 

Problemas 

cardíacos 

2 - - - - 1 - - - - 

Probl. 

circulatórios 

4 - 1 - 1 1 - - - - 

Probl. 

gastrointestinais 

8 1 2 1 3 1 - - - - 

Sem resposta 2 - - 1 2 1 1 1     -     - 

Correlação de 

Spearman R e 

p 

R = 0,4735 

P = 0,0640 

R = 0,7053 

p = 0,0023* 

R = 0,3025 

p = 0,2548 

R = 0,6606 

p = 0,0053* 

NSA 
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 Ao nível de significância de 0,05, existe correlação significativa entre os resultados 

dos dois grupos tanto para as percepções alto e não é barulhento. Isso significa que 

os dois grupos têm comportamento semelhante quanto aos problemas de saúde 

nesses casos. No caso da percepção muito alto e normal/médio, a correlação não é 

significativa, sendo a área de enfermagem com mais problemas de saúde. 

NSA = o teste não se aplica. 
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ANEXO 1 - APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 

 

 


