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“Eis que o semeador saiu a semear. e quando 

semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e 

vieram as aves e comeram. E outra parte caiu em lugares 

pedregosos, onde não havia muita terra: e logo nasceu, 

porque não tinha terra profunda; mas, saindo o sol, queimou-

se e, por não ter raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos; 

e os espinhos cresceram e a sufocaram. Mas outra caiu em 

boa terra, e dava fruto, um a cem, outro a sessenta e outro a 

trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça.” 

(Mateus, capítulo 13, Bíblia Sagrada) 
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RESUMO 
 
 

 Este estudo tem o objetivo de conhecer e divulgar a legislação 
vigente sobre a saúde do trabalhador exposto ao ruído, além de verificar se há 
disposições legais que assegurem a prevenção e a assistência aos agravos 
decorrentes dessa exposição. Também teve a intenção de averiguar o papel do 
enfermeiro na assistência às pessoas expostas ao ruído. A metodologia utilizada 
foi do tipo revisão bibliográfica proposta por Gil (1991). O delineamento desta 
pesquisa obedeceu ao seguimento das fases: determinação dos objetivos, 
elaboração do plano de trabalho, localização e identificação das fontes, 
localização das fontes e obtenção do material, leitura do material, tomada de 
apontamentos, confecção de fichas e redação final do trabalho. Na coleta de 
dados foram selecionados artigos científicos nas bases de dados da Biblioteca 
Virtual em Saúde usando como descritores: legislação, poluição sonora, saúde do 
trabalhador, saúde ocupacional, ruído. Foram selecionados os artigos com texto 
completo e em português, no período de 1998 a 2011 resultando em 147 artigos, 
dos quais, 26 artigos pertinentes ao presente estudo. Além dos artigos, foram 
usados textos e livros sobre os temas, num total de 56 referências. Constatou-se 
que o nível de ruído foi acima do permitido pela legislação nos locais verificados 
pelas pesquisas. Há poucos estudos em algumas áreas mais específicas como 
atividades de lazer e áreas rurais. O ruído é um fator de risco para acidentes de 
trabalho e pode causar problemas de saúde auditivos e sintomas não-auditivos A 
legislação federal é suficiente para normatizar e fazer o controle do problema. A 
nível municipal, muitas vezes, não há legislação local específica e nem uma 
fiscalização eficiente. Desta forma, os enfermeiros são fundamentais na equipe 
multiprofissional, haja vista, o seu conhecimento e a sua atuação direta na 
prevenção primária, secundária e terciária, bem como na reabilitação dos 
trabalhadores. 

 

Descritores: legislação, poluição sonora, saúde do trabalhador, saúde 
ocupacional, ruído. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

  

No ano de 2010, em um hospital universitário da cidade de Porto Alegre, 

capital do estado do Rio Grande do Sul, iniciou-se um programa para redução do 

nível de ruídos em suas diversas unidades. Essa campanha institucional do 

silêncio envolvia todas as unidades do hospital, havendo representantes 

multiplicadores da ideia em cada setor. Foram feitas palestras em eventos do 

hospital sobre o assunto ruído, sua existência, seus malefícios e formas de 

amenizar seu surgimento. Cartazes com mensagens foram espalhados por todo 

hospital, incentivando a participação das pessoas nesta campanha. 

Representantes de várias unidades, como a unidade de tratamento intensivo, o 

centro de material e esterilização, bem como a sala de recuperação pós-

anestésica, indicaram como era gerado o ruído, muitas vezes, sem necessidade. 

Mostraram, também, o que estava sendo feito para diminuí-lo e o aumento da 

qualidade da assistência aos clientes resultante da melhoria do ambiente de 

trabalho.  

O interesse pela interconexão entre os temas ruído e saúde do trabalhador 

surgiu afirmativamente, quando, em estágio na disciplina Saúde Comunitária, no 

município de Cachoeirinha-RS, o autor tomou conhecimento de que havia um 

projeto de lei, em 2009, regulamentando a 1ª Semana de Conscientização sobre 

o ruído naquele município. 

Mais tarde, a campanha institucional iniciada em 2010, no Serviço de 

Enfermagem em Centro Cirúrgico (SECC) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre 

para a diminuição do nível de ruído nos ambientes aos quais o SECC é 

responsável, aumentou a conscientização sobre o tema. Assim, a Unidade de 

Recuperação Pós-anestésica, o Bloco Cirúrgico, o Centro de Material e 

Esterilização e o Centro Cirúrgico Ambulatorial ampliaram as preocupações do 

autor desta pesquisa. As atividades do Grupo de Apoio à Redução do Ruído no 

referido hospital também serviram de motivação para realizar este estudo. 

O ruído pode causar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, entre 

elas a perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR) que é a perda, do tipo 

neurossensorial, provocada pela exposição por tempo prolongado ao ruído, 
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geralmente bilateral, irreversível e progressiva (BRASIL, 2006). Acidentes de 

trabalho e doenças ocupacionais são aquelas ocorridas no exercício das 

atividades profissionais a serviço da empresa (BRASIL, 2011a). 

Consciente de que o ruído está presente não apenas em hospitais, mas em 

qualquer empresa, domicílio, rua e em quase todos os lugares onde o ser humano 

vive e, consciente de que é prejudicial à saúde, o autor dispôs-se a estudar o 

tema poluição sonora e ruído no Brasil, verificando o que existe em matéria de 

legislação para proteger o trabalhador dos malefícios decorrentes da exposição 

ao mesmo e as alternativas existentes para minimizar os problemas. 

Acrescente-se que sendo a saúde do trabalhador um dos campos, dentre 

os muitos existentes, em que a enfermagem atua, o conhecimento das normas, 

leis e condutas se faz necessário para uma melhor implementação do cuidado 

nesta área de atuação. Adicionam-se os muitos estudos que vêm sendo 

realizados alertando para as complicações que o ruído causa no processo de 

adoecimento das pessoas e deteriorando a qualidade de vida dos indivíduos. 

Entendendo que é impossível extinguir o ruído e a poluição sonora do 

mundo, este estudo pretende indicar, a partir da legislação vigente, o papel do 

enfermeiro, tanto o especialista em enfermagem do trabalho quanto o enfermeiro 

graduado, na prevenção, na promoção e na assistência aos agravos à saúde 

humana decorrentes da exposição excessiva do trabalhador ao ruído, em busca 

de alternativas que possam diminuir os problemas apontados. 
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2 OBJETIVO GERAL  

 

Conhecer a legislação vigente sobre a saúde do trabalhador exposto ao 

ruído e à poluição sonora em busca de aumentar a divulgação de medidas 

protetivas da saúde, preventivas e minimizadoras dos problemas ao ser humano. 

2.1 Objetivos específicos  

Estudar o ruído e a poluição sonora como fonte de problemas individuais e 

coletivos para a saúde dos seres humanos, independente do local de atuação 

profissional e convivência social. 

Reconhecer as disposições legais vigentes sobre a prevenção e 

assistência aos agravos decorrentes da exposição humana ao ruído. 

Averiguar o papel da enfermagem e dos demais profissionais de saúde na 

assistência às pessoas expostas ao ruído e à poluição sonora, tanto na condição 

de enfermeiro do trabalho quanto de enfermeiro generalista. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA/CONTEXTO HISTÓRICO 

 

  

O homem, desde que vive sobre a face da terra, de alguma forma, trabalha 

e vive em grupos, em sociedades, para que sua sobrevivência se tornasse mais 

efetiva. Nos grupos sempre houve líder e liderados e, em todas as partes do 

mundo, cada grupo se organizou de acordo com sua cultura, seus costumes e o 

meio onde viviam. 

 Até o início do século XX, a preocupação com a saúde dos trabalhadores 

não era muito evidenciada. O objetivo maior das organizações, onde havia 

trabalhadores executando tarefas, era o trabalho realizado visando o lucro dos 

patrões e donos do negócio. As primeiras teorias de administração, de Fayol, 

Taylor e Ford, falavam da execução das tarefas e melhor aproveitamento dos 

funcionários visando uma maior produção e, consequentemente, um maior lucro 

aos patrões (KURCGANT, 2010). Surgiram outras teorias e estudos, como as de 

Mayo e Maslow, e, nelas, vinha descrita a preocupação com os trabalhadores e 

suas necessidades (MARQUIS; HUSTON, 2005). 

Com o tempo, e de forma diferente em cada país, a preocupação com a 

saúde do trabalhador foi incorporada às leis, através, muitas vezes, da articulação 

da Organização Internacional do Trabalho (OIT) que influencia os governos a 

tomarem medidas protetivas para os trabalhadores.  A OIT realiza anualmente 

(em junho, em Genebra) a Conferência Internacional do Trabalho para: “discutir 

temas diversos do trabalho; adotar e revisar normas internacionais do trabalho; 

aprovar as políticas gerais e o programa de trabalho e orçamento da OIT, 

financiado por seus Estados-Membros.” (OIT, 2011). 

O ruído um dos itens que são citados como agravo à saúde do trabalhador. 

Assim, vêm sendo estabelecidos procedimentos para a diminuição e controle da 

produção de ruídos e poluição sonora, prevenção de prejuízos à saúde, 

responsabilidades quanto a tratamentos necessários e outras providências. 

 

3.1 Ruído e poluição sonora: da definição aos seus efeitos 
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O ruído pode ser definido como barulho ou som indesejável. Poluição 

sonora é o conjunto de todos os ruídos provenientes de uma ou mais fontes 

sonoras, manifestadas ao mesmo tempo num ambiente qualquer (CONAMA, 

1990). Como os ouvidos não estão preparados para resistir a ruídos de alta 

intensidade por muito tempo, todos sofrem com a poluição sonora. 

Quando se pensa nos malefícios desta fonte poluidora, logo se imagina os 

efeitos sobre a audição, mas, além destes, há outros.  Os principais efeitos 

negativos são: distúrbios do sono, estresse, perda da capacidade auditiva, 

surdez, dores de cabeça, alergias, distúrbios digestivos, falta de concentração, 

aumento do batimento cardíaco e da pressão arterial (CONAMA, 1990). 

Vários trabalhos sobre o tema ruído ou poluição sonora foram publicados 

evidenciando seus malefícios à saúde, sugerindo a necessidade de legislação 

para um melhor controle, embora ainda existam aspectos a descoberto nesse 

conjunto de leis. Abordagens a esse respeito são encontradas nas publicações da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), no Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA), no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em várias leis federais, estaduais e 

municipais e em outras fontes que normatizam o assunto poluição sonora e ruído, 

a serem exploradas neste estudo. 

 

3.2 Da legislação sobre o ruído ao exercício profissional do enfermeiro 

 

Um conjunto de mecanismos legais, conforme Pereira Jr. (2002), já protege 

o cidadão brasileiro dos incômodos da poluição sonora desde 1941. A Lei das 

Contravenções Penais, Lei n° 3.688, de 3 de outubro de 1941,  no artigo 42, 

considera  a poluição sonora como uma contravenção à paz pública.  No referido 

artigo consta: 

 
“Art.42. Perturbar alguém o trabalho ou sossego alheio: 
I – com gritaria ou algazarra; 
II – exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com 
as prescrições legais; 
III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; 
IV – provocando ou não procurando impedir barulho produzido por 
animal de que tem a guarda: 
Pena – Prisão simples de quinze dias até três meses, ou multa.” 
(BRASIL, 1941). 
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 Quanto às leis sobre poluição sonora, Pereira Jr. (2002), considera que 

esse conjunto se limita a estabelecer normas gerais. A Constituição Federal, no 

seu artigo 30, relaciona competências dos municípios, dentre as quais a de 

legislar sobre assuntos de interesse local, sendo a poluição sonora incluída nesse 

contexto. 

 A poluição, também, tem sua definição especificada na Lei n° 6.398, de 31 

de agosto de 1981, que, no artigo 3°, inciso III, a define como: 

 
“[...] degradação da qualidade ambiental resultante de atividades 
que direta ou indiretamente: 
a)prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b)criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c)afetem desfavoravelmente a biota; 
d)afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e)lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 
ambientais estabelecidos.” (BRASIL, 1981). 

 
 A produção e emissão de ruídos que prejudicam a saúde e as atividades 

do homem se enquadram perfeitamente no conceito de poluição que é legalmente 

aceito no Brasil, estabelecido pela lei antes referida, que trata da Política Nacional 

do Meio Ambiente. Esta lei é acatada como regulamento da Constituição Federal 

no campo do meio ambiente (PEREIRA JR, 2002). 

 Os municípios e os órgãos ambientais e de trânsito usam para o controle 

da poluição sonora, normas técnicas editadas pela ABNT (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas) e pelo INMETRO (Instituto Brasileiro de Normas Técnicas), 

que definem os limites de ruído acima dos quais se caracteriza poluição. Pereira 

Jr (2002) salienta, ainda, outro ponto que reforça a responsabilidade dos 

municípios na legislação e aplicação da mesma na monitorização e controle da 

poluição sonora é que, em nível local, pode haver uma melhor fiscalização, muito 

difícil e onerosa se fosse encargo federal.  

Em 1990, foi criado o Programa Nacional de Educação e Controle da 

Poluição Sonora - Silêncio, instituído pelo CONAMA através das Resoluções 

01/90 e 02/90 e sob a coordenação do IBAMA. Os objetivos do programa são 

assim expressos: 

 

“[...] capacitação técnica e logística de pessoal nos órgãos de 
meio ambiente estaduais e municipais em todo o país; divulgação, 
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junto à população, de matéria educativa e conscientizadora dos 
efeitos prejudiciais; introdução do tema "Poluição Sonora" nos 
currículos escolares de 2º grau; incentivo à fabricação e uso de 
máquinas e equipamentos com níveis mais baixos de ruído 
operacional;o Incentivo à capacitação dentro da Polícia Civil Militar 
para combater a poluição sonora urbana; estabelecimento de 
convênios, contratos e atividades afins com órgãos e entidades 
que, possam contribuir para o desenvolvimento do Programa.” 
(CONAMA, 1990). 

 

Várias outras resoluções trataram de assuntos mais específicos com 

relação à poluição sonora como a instituição do “Selo Ruído”, indicando o nível de 

potência sonora em aparelhos eletrodomésticos, a regulamentação de emissão 

de ruído em veículos automotores e outras (CONAMA, 1994). 

O Ministério do Trabalho institui, em 1978, as normas regulamentadoras 

(NR) que dispõem sobre assuntos referentes às atividades trabalhistas e a 

legislação necessária para serem desenvolvidas dentro da lei quanto às ações 

específicas dos trabalhadores. A Portaria n° 3214, de 8 de julho de 1978, em sua 

NR-15 estabelece os limites de tolerância para a exposição ao ruído (ANEXO I) e, 

na NR-17, o limite para conforto acústico em trabalhos que requeiram um mínimo 

de concentração mental (BRASIL,1978). 

Para proteger o trabalhador dos agravos à saúde pode-se ver o assunto 

ser abordado em diversas publicações como a Constituição Federal de 1988, na 

seção II (da saúde), artigo 200, itens II e VIII, os quais dizem que: 

 

 “Ao sistema único de saúde compete [...] executar as ações de 
vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador, [...] colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho.” (BRASIL, 2009). 

 
Na Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, no capítulo I, artigo 5°, 

aparecem os objetivos e atribuições do Sistema Único de Saúde (SUS) e, no seu 

contexto, pode-se saber locais e formas para os profissionais atuarem, um deles o 

enfermeiro, no campo da saúde do trabalhador. Nesta lei, artigo 6°, parágrafo 3°, 

há a definição de saúde do trabalhador e suas abrangências. Cita a legislação 

referida que saúde do trabalhador é: 

 

“[...] um conjunto de atividades que se destina, através das ações 
de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 
proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
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recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores 
submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho.” (BRASIL, 1990). 

 
Ainda na Lei n° 8080/90 são citadas atribuições na área da saúde do 

trabalhador, na qual o enfermeiro pode atuar: 

 “[...] assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou 
portador de doença profissional e do trabalho; participação, no 
âmbito de competência do Sistema Único de Saúde (SUS), em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e agravos 
potenciais à saúde existentes no processo de trabalho; 
participação, no âmbito de competência do Sistema Único de 
Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e controle das 
condições de produção, extração, armazenamento, transporte, 
distribuição e manuseio de substâncias, de produtos, de máquinas 
e de equipamentos que apresentam riscos à saúde do 
trabalhador; avaliação do impacto que as tecnologias provocam à 
saúde; informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade 
sindical e às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, 
doença profissional e do trabalho, bem como os resultados de 
fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de 
admissão, periódicos e de demissão, respeitados os preceitos da 
ética profissional; participação na normatização, fiscalização e 
controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e 
empresas públicas e privadas; revisão periódica da listagem oficial 
de doenças originadas no processo de trabalho, tendo na sua 
elaboração a colaboração das entidades sindicais; e a garantia ao 
sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo ambiente de 
trabalho, quando houver exposição a risco iminente para a vida ou 
saúde dos trabalhadores.” (BRASIL, 1990). 

 

Pelo exposto, o enfermeiro poderá atuar em diversas frentes, observando o 

que determina a sua Lei de Exercício Profissional, Lei n° 7.498, de 25 de junho de 

1986 (BRASIL, 1986). Esta legislação, na área de saúde do trabalhador, 

especificamente referindo-se ao assunto dos agravos decorrentes da poluição 

sonora, torna visível a participação do enfermeiro, tanto graduado quanto 

especialista, na prevenção, na assistência e na promoção da saúde, ao citar que 

o enfermeiro, como integrante da equipe de saúde, exerce as atividades de 

enfermagem como: 

“[...] participação no planejamento, execução e avaliação da 
programação de saúde; participação na elaboração, execução e 
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avaliação dos planos assistenciais de saúde; [...] participação em 
projetos de construção ou reforma de unidades de internação; [...] 
prevenção e controle sistemático de danos que possam ser 
causados à clientela durante a assistência de enfermagem; [...] 
educação visando à melhoria de saúde da população.” (BRASIL, 
1986). 

 

Somente na década de 1940 é que os problemas causados pelo trabalho 

começaram a ser estudados, segundo Haag, Lopes e Schuck (2001). Destacam o 

surgimento da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), em 1943, como marco 

importante no campo da proteção legal dos trabalhadores. Em 1945 surge a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) e essas preocupações são incluídas nas 

discussões. 

Segundo os mesmos autores, em 1972, através das Portarias nº 3236 e nº 

3237 do Ministério do Trabalho, torna-se obrigatória, nas empresas com mais de 

100 empregados, a existência de um Serviço de Saúde Ocupacional, composto 

pelos seguintes profissionais: Médico do Trabalho, Engenheiro de Segurança, 

Técnico em Segurança e Auxiliar de Enfermagem do Trabalho. Em 1974, pela 

Portaria nº 3442, foi estabelecido a criação de cursos de especialização na área 

de enfermagem do trabalho e, em 1978, pela Portaria nº 3214 foram 

estabelecidas as Normas Regulamentadoras (NR). Estas que eram 28, 

inicialmente, hoje são 34 NRs (BRASIL, 2011b). Estas normas orientam as 

obrigações das empresas em relação ao trabalho.  

Em 1987 a Associação Brasileira de Normas Técnicas editou a Norma NBR 

10152 (ABNT, 1987) com o título de “Níveis de ruído para conforto acústico” no 

qual fixa os níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico em diferentes 

ambientes (ANEXO 2). 

Outras Normas Regulamentadoras abordam a saúde do trabalhador como 

a NR5, voltada ao funcionamento da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA). A NR6 faz referência aos equipamentos de proteção individual 

(EPI), a NR9 tem como tema os Programas de Prevenção de Riscos Ambientais 

(BRASIL, 1994) e na qual há a classificação de riscos ocupacionais (ANEXO 3), a 

NR32 é a norma para segurança e saúde no trabalho em estabelecimentos de 

saúde e a NR7 trata do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional-

PCMSO, em que são previstas todas as atividades preventivas de problemas e 
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promotoras da saúde no trabalho  (BRASIL, 2011b). Cada norma aborda 

situações particulares e dá orientações específicas para procedimentos de 

prevenção de danos, promoção e preservação da saúde individual e coletiva. 

 

 

3.3 A Enfermagem do Trabalho, o ruído e a equipe de saúde 

 

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho (SESMT) teve sua obrigatoriedade de funcionamento definida pela 

Portaria nº 34, de 11 de dezembro de 1987 (HAAG; LOPES e SCHUCK, 2001). 

Em todo território nacional, pela regulamentação promulgada, as empresas 

públicas ou privadas e órgãos da administração direta ou indireta, com 

empregados regidos pela CLT, deviam ter o SESMT e obedecer à gradação de 

risco da atividade desenvolvida e o quantitativo de pessoal do estabelecimento, 

conforme preceitua a NR4 (ANEXO 4). 

Quando foi criado o SESMT vivia-se um modelo de forte predomínio 

médico hegemônico, embora o movimento da reforma sanitária estivesse 

renovado sua motivação na 8ª Conferência Nacional de Saúde que, com outros 

mecanismos de discussão, vem interferir decisivamente na redação para a 

Constituição Federal vigente, promulgada em 1988.  Assim, quando foi pensada a 

formação ideal para o SESMT pensou-se no médico, no engenheiro ou arquiteto 

de segurança, no técnico de segurança e no auxiliar de enfermagem do trabalho, 

restando para os últimos tempos o reconhecimento da necessidade de inclusão 

do enfermeiro do trabalho na liderança da equipe de enfermagem desse Serviço 

Especializado. 

A enfermagem do trabalho é um ramo da enfermagem de Saúde Pública e, 

segundo Carvalho (2001), utiliza os mesmos métodos e técnicas empregadas 

visando à promoção da saúde do trabalhador: proteção contra os riscos 

decorrentes de suas atividades laborais; proteção contra agentes químicos, 

físicos, biológicos e psicossociais; manutenção de sua saúde no mais alto grau do 

bem-estar físico e mental e recuperação de lesões, doenças ocupacionais ou não- 

ocupacionais e sua reabilitação para o trabalho. 



16 

 

 

 

O que aconteceu com a demora na inserção do enfermeiro do trabalho no 

SESMT já havia ocorrido quanto aos profissionais de saúde e segurança dos 

primeiros grupos de trabalho. A equipe de saúde no trabalho, porém, demorou a 

ser inserida e regulamentada. Sua história parte de 1959 quando aconteceu uma 

Conferência Internacional do Trabalho e, nela, houve a recomendação, de 

número 112, da Organização internacional do Trabalho (OIT) que conceituou a 

Medicina do Trabalho, mas limitando-se à intervenção médica. Em 1963 foi 

incluído nos cursos médicos, o ensino de medicina do trabalho e, em 1964, na 

Escola de Enfermagem da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) foi 

incluída a disciplina de saúde ocupacional no curso de graduação (CARVALHO, 

2001). Pela Portaria nº 3237 do Ministério do Trabalho em 1972, foi incluído na 

equipe de saúde ocupacional, o auxiliar de enfermagem do trabalho. Em 1973 foi 

criado o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) e o Conselho Regional de 

Enfermagem (COREN), através da Lei nº 5905 (BRASIL, 1973). Em 1974 

aconteceu o primeiro curso de especialização para enfermeiros do trabalho no Rio 

de Janeiro. 

A inclusão do enfermeiro do trabalho na equipe, segundo Carvalho (2001), 

aconteceu em 1975, pela Portaria nº 3460, no mesmo ano da criação do Código 

de Deontologia da Enfermagem e um ano antes da criação do primeiro Sindicato 

de Enfermagem, formado no Rio Grande do Sul. 

A Resolução do COFEN, em 2004, fixou 42 áreas como especialidades de 

enfermagem, dentre as quais a enfermagem do trabalho (COFEN, 2004). Esta 

Resolução revogou a de nº 260/2001, quando havia 37 especialidades, inclusive a 

de enfermagem do trabalho (COFEN, 2001). 

O enfermeiro do trabalho executa atividades relacionadas com o serviço de 

higiene, medicina e segurança do trabalho, integrando equipes de estudos, para 

propiciar a preservação da saúde e valorização do trabalhador. Segundo a 

Associação Nacional de Enfermagem do Trabalho – ANENT, o enfermeiro 

executa seguintes  atividades: 

 
“Estuda as condições de segurança e periculosidade da 

empresa, efetuando observações nos locais de trabalho e 
discutindo-as em equipe, para identificar as necessidades no 
campo de segurança, higiene e melhoria do trabalho; elabora e 
executa planos e programas de promoção e proteção à saúde dos 
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empregados, participando de grupos que realizam inquéritos 
sanitários, estudam as causas de absenteísmo, fazem 
levantamentos de doenças profissionais e lesões traumáticas, 
procedem a estudos epidemiológicos, coletam dados estatísticos 
de morbidade e mortalidade de trabalhadores, investigando 
possíveis relações com as atividades funcionais, para obter a 
continuidade operacional e o aumento da produtividade; executa e 
avalia programas de prevenção de acidentes e de doenças 
profissionais e não profissionais, fazendo análise de fadiga, dos 
fatores de insalubridade, dos riscos e das condições de trabalho 
do menor e da mulher, para propiciar a preservação da 
integridade física e mental do trabalhador; presta primeiros 
socorros no local de trabalho, em caso de acidente ou doença, 
fazendo curativos ou imobilizações especiais, administrando 
medicamentos e tratamentos e providenciando o posterior 
atendimento médico adequado, para atenuar consequências e 
proporcionar apoio e conforto ao paciente; elabora e executa e 
avalia as atividades de assistência de enfermagem aos 
trabalhadores, proporcionando-lhes atendimento ambulatorial, no 
local de trabalho, controlando sinais vitais, aplicando 
medicamentos prescritos, curativos, inalações e testes, coletando 
material para exame laboratorial, vacinações e outros 
tratamentos, para reduzir o absenteísmo profissional; organiza e 
administra o setor de enfermagem da empresa, prevendo pessoa 
e material necessários, treinando e supervisionando auxiliares de 
enfermagem adequado às necessidades de saúde do trabalhador; 
treina trabalhadores, instruindo-os sobre o uso de roupas e 
material adequado ao tipo de trabalho, para reduzir a incidência 
de acidentes; planeja e executa programas de educação sanitária, 
divulgando conhecimentos e estimulando a aquisição de hábitos 
sadios, para prevenir doenças profissionais e melhorar as 
condições de saúde do trabalhador; registra dados estatísticos de 
acidentes e doenças profissionais, mantendo cadastros 
atualizados, a fim de preparar informes para subsídios 
processuais nos pedidos de indenização e orientar em problemas 
de prevenção de doenças profissionais.” (ANENT, 2011). 

 

O ruído, desde a sua ocorrência aos efeitos patológicos que provoca, é, 

geralmente, um conteúdo desconhecido mesmo para médicos e enfermeiros do 

trabalho. Considerado o Pai da Medicina do Trabalho, Ramazzini em publicação 

de 1700 já alertava para a importância de que os profissionais acrescentem à 

anamnese o questionamento: “qual é a sua ocupação?” (RAMAZZINI, 1985). 

Um novo movimento vem sendo articulado no Brasil com característica 

multidisciplinar. São profissionais de diversas áreas da saúde integrados a grupos 

de pesquisadores de segmentos como as áreas das engenharias. A Universidade 

Federal de Santa Maria-UFSM implantou em 2009 o primeiro Curso de 

Graduação em Engenharia Acústica, voltado diretamente às questões ligadas ao 
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ruído em seus diversos aspectos, da prevenção às formas de controle da poluição 

sonora com melhoria das condições acústicas e, consequentemente, da 

qualidade de vida e habitação para as pessoas (UFSM, 2011a).  

No Conselho Nacional de Pesquisa-CNPq está registrado um grupo 

multiprofissional e interuniversidades que se dedica a estudar acústica, ruído e a 

influência do ruído sobre a saúde das pessoas. É integrado por pesquisadores 

das áreas: tecnológica, artes e ciências da saúde (UFSM, 2011b). Este mesmo 

grupo de pesquisadores, docentes e discentes universitários promove no Brasil, 

desde 2008, o International Noise Awareness Day (INAD) ou Dia Internacional de 

Conscientização sobre o Ruído: 

 

“Os acontecimentos que demarcam o Internacional Noise 
Awareness Day – INAD, ou na linguagem brasileira o Dia 
Internacional de Conscientização sobre o Ruído, anualmente na 
última quarta-feira do mês de abril, são momentos muito propícios 
para se refletir sobre isso, na perspectiva de preocupações 
técnicas profissionais, em campos do saber científicos como: a 
engenharia, a saúde, a comunicação, a educação, a ergonomia, 
entre outros, visando à promoção do conforto, do bem-estar e da 
qualidade de vida. A preocupação de um universo ainda pequeno 
desses profissionais não contaminou o grande grupo das pessoas, 
embora a totalidade do coletivo sejam os principais beneficiários 
(PAIXÃO; PAIXÃO, 2010).” 

 
 

Tudo isso serviu como motivação extraordinária para o autor debruçar-se 

sobre esse estudo dos aspectos legais relacionados à poluição sonora e ao ruído 

no Brasil. 

 

 

 



19 

 

 

 

4 METODOLOGIA 

 

Este estudo se trata de uma pesquisa qualitativa por se ocupar com um 

nível de realidade que não pode ou não deveria ser quantificado (DESLANDES, 

2007). É do tipo bibliográfica por ser desenvolvida a partir de material já elaborado 

de livros e artigos científicos (GIL, 1991), e se configura exploratória, porque, 

segundo Gil (1991), tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 

problema com vista a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses.  

 As fontes desta pesquisa são livros, artigos científicos, publicações 

periódicas relevantes sobre o tema, artigos e impressos em geral. 

 O delineamento deste estudo (GIL, 1991) obedeceu ao seguimento das 

fases a seguir: determinação dos objetivos, elaboração do plano de trabalho, 

identificação das fontes, localização das fontes e obtenção do material, leitura do 

material, tomada de apontamentos, confecção de fichas e redação do trabalho. 

 

4.1 Determinação dos objetivos 

 

Os objetivos da pesquisa foram claramente estabelecidos, a fim de que as 

fases posteriores da pesquisa se processassem de maneira satisfatória. O 

problema bem definido e a pesquisa bibliográfica foi escolhida como técnica para 

a obtenção dos dados necessários para fornecer as respostas requeridas: 

existem disposições legais vigentes sobre a prevenção e a assistência aos 

agravos decorrentes da exposição ao ruído? Qual o papel do enfermeiro na 

assistência às pessoas expostas ao ruído? 

 

4.2 Elaboração do plano de trabalho 

 

Após a definição dos objetivos, foi definido um plano de trabalho para 

orientar os procedimentos seguintes. Este plano, muitas vezes, é provisório e 

passa por reformulações sucessivas, como diz Gil (1991). O plano de trabalho 

apresenta a forma de uma coleção de itens ordenados em seções, capítulos ou 

índices correspondentes ao desenvolvimento que se pretende dar à pesquisa: 

introdução, definição de som e ruído, malefícios do ruído à saúde, o ruído no 
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trabalho, a necessidade de legislação específica, leis, normas, diretrizes, 

orientações, o enfermeiro na saúde do trabalhador, o enfermeiro frente ao 

problema do ruído, conclusões. 

 

4.3 Identificação das fontes, localização e obtenção do material 

 

Após a elaboração do plano de trabalho, o passo seguinte consistiu na 

identificação das fontes capazes de fornecer as respostas adequadas à solução 

do problema proposto. Na coleta de dados foram selecionados artigos científicos 

nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde usando os descritores: 

legislação, poluição sonora, saúde do trabalhador, saúde ocupacional, ruído. 

Foram selecionados os artigos com texto completo e em português, no 

período de 1998 a 2011 resultando em 147 artigos, dos quais, após leitura, foram 

considerados 26 artigos pertinentes ao presente estudo. Além dos artigos, foram 

usados livros e textos sobre os temas, num total de 56 referências. 

 

 

4.4 Leitura do material 

 

A leitura que se fez na pesquisa bibliográfica serviu aos seguintes 

objetivos: identificar as informações e os dados constantes do material impresso; 

estabelecer relações entre as informações e os dados obtidos com o problema 

proposto; analisar a consistência das informações e dados apresentados pelos 

autores. 

Procedeu-se uma leitura exploratória para ter uma visão global da obra, 

bem como de sua utilidade para a pesquisa, e seletiva para determinação do 

material que, de fato interessou à pesquisa.  A leitura foi analítica porque usada 

para ordenar e sumariar as informações contidas nas fontes, de forma que estas 

possibilitassem a obtenção de respostas ao problema da pesquisa. E, por fim, a 

leitura interpretativa que tem por objetivo relacionar o que o autor afirma com o 

problema para o qual se propõe uma solução. Na leitura interpretativa procura-se 

conferir significado mais amplo aos resultados obtidos com a leitura analítica. 

Inicialmente, após separar os artigos e material de leitura pelos descritores e 



21 

 

 

 

assuntos do estudo, foi feita uma leitura superficial, visando rever os pertinentes e 

descartar os outros. Após realizou-se uma leitura mais profunda para organizar as 

informações, analisá-las e interpretá-las. 

 

 

4.5 Tomada de apontamentos 

 

Um dos grandes problemas referentes à leitura refere-se à sua retenção. É 

sabido que apenas parte do que se lê fica retido na memória (GIL, 1991). Por 

essa razão convém que se tomem notas a partir do material lido.  

Só depois de ler integralmente a obra, geralmente na fase de leitura 

analítica, é que se está em condições de fazer os apontamentos pertinentes. 

Convém, à medida que se vai lendo o livro, sublinhar os pontos principais.  

A decisão acerca do que será anotado deve levar em consideração os 

objetivos que se pretende alcançar com a pesquisa, bem como a natureza da 

obra pesquisada e sua importância em relação àqueles objetivos. Devem ser 

anotadas as ideias principais e os dados potencialmente importantes. Separar 

com clareza o material citado das anotações pessoais. Isto é importante para se 

evitarem acusações de plágio. Foi usado para isso um instrumento de coleta de 

dados (apêndice A). 

 

4.6 Redação do trabalho 

 

O conteúdo de um relatório de pesquisa está apresentado em três partes: 

introdução, contexto e conclusões. Na introdução apresentam-se o problema que 

deu origem à investigação, as hipóteses de trabalho, a delimitação de seus 

objetivos, bem como a indicação dos trabalhos já publicados sobre o tema. No 

contexto, procede-se ao desenvolvimento, discussão ou demonstração das teses 

propostas. Como o contexto é a parte mais extensa do trabalho, convém que seja 

dividido em capítulos, subcapítulos e em outras divisões menores. Nas 

conclusões estão evidenciadas as conquistas alcançadas com cada estudo.  
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4.7 Aspectos éticos 

 

De acordo com Goldim (2000), nas pesquisas que envolvem levantamento 

bibliográfico deve-se ter rigor ético para com a propriedade intelectual das obras 

consultadas ao utilizar-se do conteúdo e de citações de partes dos mesmos. 

Esses critérios foram respeitados no desenvolvimento do estudo. 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

 “[...] encarar o ruído como fator interferente para a vida saudável 
é propor um reestudo pormenorizado dessas opções pessoais, 
transformando problemas aparentemente sem solução em 
alternativas concretas de existência favorável na vida 
contemporânea e com a modernidade. Este grande projeto 
necessita ser epidêmico e contagiante. Trocar campanhas 
meramente comerciais por atitudes gerais de proteção e cuidado. 
Buscar saber e tocar em frente reivindicações para a qualidade de 
vida são direitos inerentes à condição de cidadania das pessoas 
(PAIXÃO; PAIXÃO, 2010).” 

 
 As opções pessoais têm relação direta com a presença do ruído no 

cotidiano. Assim, a legislação vem sendo modificada visando acompanhar essa 

modernização do viver humano. 

 Os artigos selecionados, usados para procurar responder os 

questionamentos do autor, foram os que seguiram como critérios os descritores 

específicos; o conteúdo em língua portuguesa, por se tratar de legislação 

brasileira, o formato em conteúdo completo e a relevância de tratamento ao tema.  

Os descritores escolhidos para seleção dos artigos foram combinados em 

dupla visando caracterizar de modo mais direto o aparecimento e abordagem do 

assunto focado. Desta maneira, os descritores aplicados tiveram os seguintes 

enfoques associados: saúde do trabalhador, saúde ocupacional, ruído, poluição 

sonora e legislação brasileira sobre ruído.  

Os artigos em língua portuguesa e com textos completos resultaram num 

total de 147 artigos dos quais se incluíram apenas os relevantes ao presente 

estudo, em número de 26 artigos. Colaboraram para o estudo também livros 

referentes ao assunto, teses, resoluções, portarias, normas, leis, publicações do 

Ministério da Saúde, do Ministério do Trabalho e Emprego, do COFEN, CONAMA 

e outros, igualmente ligados ao tema proposto, num total de 53 referências. 

 

5.1 O nível de ruído no ambiente de trabalho 

 

 Diferentes fontes, em vários textos consultados, denunciaram o nível de 

ruído no ambiente de trabalho para além dos limites permitidos na legislação para 
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cada ambiente. As fontes de ruído foram: equipamentos de usinagem em 

indústria cujo ambiente apresentava mais de 96,5 decibéis (dB) (COSTA; GAMA; 

MOMENSOHN-SANTOS, 2009); ambiente em que trabalhavam operador de 

motosserra, tratorista, operador de máquinas, mecânico, soldador, motorista, 

operador de moto bomba, serviços gerais, operador de máquina florestal, 

caldeireiro, auxiliar de empacotamento, eletricista e onde o nível de pressão 

sonora (NPS) era superior a 85 dB (LOPES, et al, 2009); ambiente com música 

amplificada em casas noturnas e apresentação de orquestras com músicos 

expostos a NPS de 78 dB a 111 dB (AMORIM, et al, 2008; VASCONCELOS, et al, 

2007; MENDES, MORATA, MARQUES, 2007); equipamentos de empresa de 

conservação e limpeza de vias públicas cujos trabalhadores eram expostos a um 

NPS em torno de 92 dB (FERNANDES; MORATA, 2002); frota de ônibus urbano 

em que a maioria deles produz NPS acima de 85 dB (LACERDA et al, 2010; 

BATTISTON, CRUZ, HOFFMANN, 2006); música em academia de ginástica onde 

os professores eram expostos a NPS na média entre 82 e 102 dB (LACERDA; 

MORATA; FIORINI, 2001); ambientes intra-hospitalares com NPS acima dos 

limites aceitáveis para estes ambientes, de 35 a 45 dB, segundo a ABNT (1987) 

em Unidade ou Centro de Tratamento Intensivo com seus equipamentos e ruído 

de fundo provocado pela conversação da equipe de trabalho (OLIVEIRA, LISBOA, 

2009; MACEDO, et al. 2009); em Centro Cirúrgico com diversos equipamentos 

(FERREIRA, 2003); em diversos setores de um hospital como a recepção de 

pronto-socorro (campainhas, equipamentos, televisão, telefone, equipe), sala de 

gesso (serra de cortar gesso, equipe), Unidades de Tratamento Intensivo 

(monitores, aspiradores, fluxômetros para inalação, equipe), centro cirúrgico 

(respirador, aspirador, ar condicionado, bisturi elétrico, videoscópio, mesa de 

instrumentação, equipe), Centro de Material e Esterilização (autoclaves, ar 

condicionado, compressores, equipe), pediatria (equipamentos, crianças, equipe), 

na cozinha (exaustores, materiais metálicos, equipe), lavanderia (máquinas de 

lavar, centrífugas, máquinas de passar, ventiladores, equipe) com nível de ruído 

com média em 63,7 dB (OTENIO; CREMER; CLARO; 2007); ambiente de 

empresa do setor sucroalcooleiro com NPS observados superiores a 80 dB 

(BAGGIO; MARZIALE, 2001); caminhões de uma distribuidora no quais os 

motoristas eram expostos a doses que excediam os valores de exposição ao 
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ruído (LOPES; RUSSO; FIORINI, 2007); peças de mão com turbina de alta 

rotação, sugadores, compressor em consultório dentário (SOUZA, 1998; 

OLIVEIRA, CAMPOS, GARCIA, 2007), 

 Os estudos sobre segurança ocupacional, saúde e qualidade de vida no 

trabalho do homem do campo são escassos, segundo Gosling e Araújo (2008) 

ficando priorizada a questão de intoxicação por agrotóxicos. Já Lopes, Russo e 

Fiorini (2007) afirmam que a saúde auditiva dos motoristas de caminhão ainda 

não foi valorizada e insistentemente explorada pelos pesquisadores. No Brasil 

ainda não há legislação que proteja os músicos dos prejuízos ocasionados pela 

música em forte intensidade e não há nenhuma diretriz legislando sobre o 

controle do ruído em atividades de lazer, segundo Mendes, Morata e Marques 

(2007).  Vasconcelos et al (2007) diz que há carência de estudos qualitativos 

sobre o efeito da exposição ao ruído sobre a saúde humana em capitais 

nordestinas. No ambiente hospitalar o conforto sonoro é pouco valorizado 

constatando-se a dificuldade ou até a inviabilidade de encontrar soluções para a 

melhoria do ambiente sonoro na concepção de projetos hospitalares, segundo 

Macedo et al (2009). O ruído foi considerado a terceira maior causa de poluição 

ambiental, atrás da poluição da água e do ar. Pode ser visto como risco de agravo 

à saúde que atinge maior número de trabalhadores (BRASIL, 2006). 

 

5.2 A poluição sonora e o ruído como fatores de doença 

 

Vários estudos apontam o ruído como fator de risco para acidentes de 

trabalho. É considerado como o agente físico nocivo à saúde mais freqüente no 

ambiente de trabalho (LOPES, et al, 2009; VASCONCELOS, et al, 2007), sendo 

considerado como o fator de maior prevalência das origens de doenças 

ocupacionais (LOPES, et al, 2009).  O risco de sofrer acidente do trabalho foi 

estimado como duas vezes maior entre trabalhadores expostos ao ruído e, 

geralmente, em ambientes ruidosos há a presença de outros riscos ocupacionais 

que não o ruído propriamente dito (DIAS; CORDEIRO; GONÇALVES, 2006). 

Cordeiro et al (2009) cita estudos na década de 70 que apontavam que 

trabalhadores expostos ao ruído intenso apresentavam risco maior de se 

acidentarem, três a quatro vezes, quando comparados a trabalhadores não 
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expostos. O mesmo autor afirma que os acidentes de trabalho são os maiores 

agravos à saúde dos trabalhadores brasileiros constituindo-se importante 

problema de saúde pública. Mendes, Morata e Marques (2007) afirmam que 

geralmente não pensamos na música como sendo ruído, mas como um som 

agradável, porém quando tocada em intensidade forte pode tornar-se uma 

ameaça potencial ao ouvido humano. 

Os problemas de saúde relatados pelos trabalhadores expostos ao ruído 

foram, principalmente, sintomas auditivos, mas houve a presença de sintomas 

não auditivos também. Segundo Vasconcelos et al (2007), “os distúrbios do sono 

e da saúde no cidadão urbano, devidos, direta ou indiretamente ao ruído, através 

do estresse ou da perturbação do ritmo biológico, foram revistos na literatura 

científica dos últimos 20 anos”. O mesmo autor afirma que a partir de 55 dB já há 

estresse leve que leva ao desconforto; o estresse gradativo do organismo começa 

com cerca de 65 dB, com desequilíbrio bioquímico, aumentando risco de infarto, 

derrame cerebral, infecções, osteoporose, entre outros; a partir de 75 dB há uma 

perda de 70% dos estágios de sono profundos, restauradores orgânicos e 

cerebrais. Relata, também, que ruídos ambientais decorrentes de atividades de 

lazer contribuem cada vez mais para a perda auditiva induzida por ruído (PAIR). 

Outros sintomas relatados em sua pesquisa com funcionários em danceterias 

foram: dores de cabeça, insônia, estresse, zumbido, “sensação de eco”, dor de 

ouvido. O zumbido é um sintoma auditivo muito relatado por indivíduos expostos 

ao ruído (LACERDA et al, 2010; COSTA, GAMA, MOMENSOHN-SANTOS, 2009). 

Sobre outros incômodos houve relatos de motoristas de ônibus de que tinham 

dificuldade de compreensão da fala das pessoas e a necessidade de ouvir a 

televisão em volume mais alto após o término da jornada de trabalho 

(BATTISTON; CRUZ; HOFFMANN, 2006). Em pesquisas com pessoas que 

sofreram acidentes de trabalho, foi concluído que o ruído ocupacional impunha ao 

trabalhador fatores envolvidos na ocorrência dos acidentes: dificuldade de 

comunicação, dificuldade de manutenção da atenção, concentração e memória, 

além de estresse e fadiga excessiva (CORDEIRO, et al, 2005; DIAS, CORDEIRO, 

GONÇALVES, 2006).  O trabalhador com PAIR, além dos sintomas auditivos 

frequentes com perda auditiva, dificuldade de compreensão da fala, zumbido e 

intolerância a sons intensos, também apresenta queixas como cefaleia, tonturas, 
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irritabilidade e problemas digestivos, entre outros (BRASIL, 2006). Macedo et al 

(2009) cita efeitos fisiológicos e psicológicos como hipertensão arterial, alteração 

no ritmo cardíaco e no tônus muscular, cefaleia, perda auditiva, confusão mental, 

baixo poder de concentração e irritabilidade quando há exposição a ruído 

excessivo e contínuo superior a 85 dB. Em estudo em academias de ginástica, os 

professores relataram os sintomas: zumbido, ouvido tampado, baixa 

concentração, irritação, cansaço ao falar, cefaleia, nervosismo, desconforto e 

alterações gástricas (LACERDA; MORATA; FIORINI, 2001). Oliveira e Lisboa 

(2009) comentam estudo que evidencia que os níveis de ruído em CTIs, além dos 

limites preconizados, podem afetar a acuidade auditiva e demais órgãos, 

causando irritação, cansaço e estresse à equipe, lapsos de memória, maior 

esforço mental repercutindo no processo de trabalho e expondo o grupo a 

acidentes e erros. Trabalhadores encarregados de limpeza e conservação de vias 

públicas expostos ao ruído e vibração relataram queixas como nervosismo, 

ansiedade, cefaleia, zumbido, problemas de estômago, hipertensão arterial, 

formigamento e esbranquiçamento dos dedos (FERNANDES; MORATA, 2002). 

As principais associações de que o ruído possa trazer problemas à saúde foram  

com a capacidade auditiva e ao estresse, havendo também relato de cansaço, dor 

de cabeça, irritação, tensão, perda de concentração e fadiga em estudo com 

alunos de odontologia (OLIVEIRA; CAMPOS; GARCIA, 2007).  Elevação no nível 

geral de vigilância, aceleração da frequência cardíaca e respiratória, alteração da 

pressão arterial e da função intestinal, dilatação das pupilas, aumento do tônus 

muscular, aumento da produção de hormônios tireoidianos e estresse são várias 

das manifestações sistêmicas associadas ao ruído intenso (OTENIO; CREMER; 

CLARO, 2007). Segundo Souza (2010), trabalhadores hipertensos podem ter a 

exposição ao ruído ocupacional associada à gênese ou agravamento da 

hipertensão e este diagnóstico etiológico não é considerado uma vez que o nível 

do ruído é considerado “seguro”. 

 

5.3 O trabalho profissional e as alternativas para minimizar o problema 

 

Os profissionais têm uma percepção variada quanto ao fato do ruído trazer 

algum prejuízo à sua saúde. Tem também posturas diferentes quanto à 
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prevenção. Em pesquisa com músicos, 77% dos entrevistados responderam que 

havia a possibilidade da música ocasionar prejuízo auditivo, porém apenas 25% 

afirmaram tomar algum cuidado (MENDES; MORATA; MARQUES, 2007). Neste 

estudo foi observado que não sabiam ao certo como proteger sua audição. Alunos 

de odontologia alegaram que o ruído não incomodava ou não desconcentrava 

(OLIVEIRA; CAMPOS; GARCIA, 2007). Segundo os autores tal fato faz com que 

o indivíduo acabe se acostumando com ele, mesmo em alta intensidade, trazendo 

sérios danos à membrana timpânica. O fato de o indivíduo perceber-se mais 

vulnerável quando o nível de ruído for muito elevado foi citado em estudo sobre 

ações educativas em programa de conservação auditiva (BRAMATTI; MORATA; 

MARQUES, 2008). Dos sujeitos de estudo em um centro cirúrgico, 72,7% 

disseram que de fato ruídos atrapalham o serviço, 70,5% afirmaram sentir 

desconforto acústico diante dos ruídos. Os declarados insuportáveis foram as 

vozes altas, seguidas dos sons dos monitores (FERREIRA, 2003). 

Um ambiente calmo e agradável foi citado como item útil para beneficiar 

tanto o paciente como para a equipe hospitalar (OTENIO; CREMER; CLARO, 

2007).  

Segundo Oliveira e Lisboa (2009), o trabalho pode ser fonte de prazer e 

sofrimento, ao mesmo tempo, e uma das formas de enfrentamento do sofrimento 

é o uso das estratégias defensivas utilizadas para negar ou minimizar a 

percepção da realidade que faz sofrer. Citam situações desgastantes vividas por 

trabalhadores da enfermagem em CTI: atenção constante, supervisão estrita 

(controle, pouca autonomia e criatividade, não-participação na tomada de 

decisões), ritmo acelerado de trabalho, trabalho parcelado, monótono e repetitivo, 

comunicação dificultada, fadiga, tensão, estresse, insatisfação. Os autores dizem 

que as cargas de trabalho exercem influência na equipe e geram tentativas de 

adaptação usando mecanismos como fuga, crise de raiva e atuação agressiva 

que propiciam o relaxamento. Não havendo esta descarga pela via mental ou 

motora afirmam que a outra via é o desordenamento das funções somáticas com 

as suas consequências à saúde. No enfrentamento do sofrimento, os 

trabalhadores elaboram o que os autores chamam de estratégias coletivas: 

solidariedade grupal (troca de informações, ajuda mútua para diminuição do ruído 

tecnológico), aceleração do ritmo de trabalho (falam alto, realizam movimentos 
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rápidos e arrastam objetos sem o devido cuidado para extravasar a carga 

psíquica), improvisação (adaptações nos equipamentos para diminuir ruídos), 

desconcentração (brincadeiras, conversas nos encontros, na realização das 

atividades e nas pausas), banalização dos ruídos (atitudes de indiferença e de 

não-intervenção). Battiston, Cruz e Hoffmann (2006) citam que o ruído pode ser 

normalmente aceito como um “mal necessário”, não traz ferimento, não é visível, 

literalmente, e quando o trabalhador é capaz de suportar as primeiras semanas 

de trabalho exposto ao ruído tem a sensação de haver-se “acostumado”. Em sua 

pesquisa com motoristas de ônibus, os que se sentiram incomodados pelo ruído 

(57%) justificaram-no pela localização do motor. Em um estudo em danceterias, 

os entrevistados demonstraram certo grau de conhecimento sobre alguns efeitos 

negativos da exposição ao ruído e muitos souberam associá-lo com casos de 

estresse, dores de cabeça e insônia (VASCONCELOS et al, 2207). 

Nos trabalhos pesquisados podem-se ver várias sugestões de alternativas, 

estratégias ou intervenções para a melhoria das condições de trabalho. A ideia é 

ajustar o trabalho (máquinas e processo produtivo) ao homem, e não o contrário 

(GOSLING; ARAÚJO, 2008). Os mesmos autores citam a NR9 (BRASIL, 1994) na 

qual há a orientação de adotar as medidas de adequação, preferencialmente na 

seguinte ordem: modificações nos projetos do maquinário, instalar barreiras entre 

a fonte do ruído e o trabalhador (introdução de equipamentos de proteção coletiva 

– EPCs), instalar equipamentos de proteção individual (EPIs) diretamente no 

trabalhador. Segundo Ferrite (2009) as dificuldades aparecem quando a doença 

(PAIR) está em estado avançado e, sendo esta condição irreversível, a prevenção 

assume importância indiscutível. 

Em um protocolo sobre PAIR do Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) 

também as ações de prevenção são citadas como prioritárias sendo observados 

os limites de exposição preconizados além do seguimento, pelas empresas, de 

programas de prevenção e controle dos riscos. No mesmo protocolo é descrito 

como fundamental fazer uma detalhada observação do processo produtivo 

localizando pontos de maior risco auditivo, tipo de ruído, características da função 

e horários de maior ritmo de produção para direcionar as ações de prevenção. As 

ações de controle estão relacionadas com o controle de ruído na fonte, no trajeto 

e no indivíduo. Na prevenção são citadas também medidas organizacionais como 
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redução da jornada, estabelecimento de pausas e mudança de função. 

Acompanhamento audiológico periódico e avaliação dos efeitos extra-auditivos 

permitem acompanhar as perdas auditivas e eficácia das medidas de prevenção. 

No mesmo documento estão descritas como fundamentais as ações educativas 

junto aos trabalhadores e a importância da avaliação constante do programa de 

prevenção. Segundo Souza (2010) a regulamentação no Brasil sobre a exposição 

a ruído ocupacional contempla apenas a PAIR, não considerando outros efeitos 

adversos à saúde causados pelo ruído embora a OMS reconheça o ruído como 

um dos fatores de risco para a hipertensão arterial. Cita a Política Nacional de 

Saúde do Trabalhador, em vigor desde 2004, como um passo em direção à 

mudança de paradigmas das ações em saúde do trabalhador. Esta política visa à 

redução dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, mediante a execução 

de ações de promoção, reabilitação e vigilância na área de saúde. Suas diretrizes 

compreendem a atenção integral à saúde, a articulação intra e intersetorial, a 

estruturação da rede de informações em Saúde do Trabalhador, o apoio a 

estudos e pesquisas, a capacitação de recursos humanos e a participação da 

comunidade na gestão dessas ações (BRASIL, 2005). 

Macedo et al (2009) cita, como ponto principal, o controle do ruído, inserido 

em programa de prevenção, a importância das informações à equipe de trabalho 

para ocorrer mudanças de comportamento, a implementação de educação 

continuada, medidas ambientais (na construção da área física e aquisição de 

equipamentos) como atividades para tornar melhor o trabalho e diminuir os riscos 

à saúde. Estratégias de prevenção de PAIR são descritas como promoção à 

saúde (material informativo sobre danos), controle de engenharia (equipamentos 

e ambiente), educação (riscos e repouso acústico após exposição), e proteção 

individual (MENDES; MORATA; MARQUES, 2007). Apesar do conhecimento 

limitado, trabalhadores citaram o uso de aparelhos de menor ruído, uso de 

protetor auricular e colocação de aparelhos ruidosos afastados do local de 

trabalho como formas de prevenção de danos causados pelo ruído (OLIVEIRA; 

CAMPOS; GARCIA, 2007). O mesmo autor cita a inspeção periódica de 

aparelhos, o uso de aparelhos ruidosos por períodos curtos e pelo tempo 

realmente necessário e a realização de testes audiométricos periódicos como 

itens para diminuir a exposição ao ruído e monitorar seus efeitos. Segundo Souza 
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(1998), as medidas preventivas recomendadas, até o presente momento, para a 

prevenção do ruído no ambiente odontológico se baseiam, exclusivamente, na 

utilização de equipamento de proteção individual. Este comportamento é 

altamente questionável e, na realidade, existe uma necessidade de se 

implementarem mudanças tecnológicas no equipamento analisado, turbina de 

alta- rotação, para que os níveis de ruído observados possam ser reduzidos.  

Fernandes e Morata (2002) citam que o controle da exposição deve ser sempre a 

primeira alternativa a ser considerada, mas citam que a medida mais adotada e 

difundida é o uso de protetores auriculares por ser de fácil acesso e pouco 

dispendiosa. Afirmam que a empresa onde fizeram o estudo apenas fornece 

protetores auditivos sem controle sobre seu uso e não há um programa de 

prevenção de perdas auditivas estruturado, apesar da necessidade evidenciada.  

O uso de equipamento de proteção auditiva é um método considerado temporário 

e é o último recurso para proteção auditiva usado quando as medidas de controle 

coletivo na fonte não são suficientes (COSTA; GAMA; MOMENSOHN-SANTOS, 

2009). Baggio e Marziale (2001) relatam como medidas de controle e avaliação 

da efetividade do Programa de Conservação Auditiva (PCA) a monitorização dos 

níveis de pressão sonora, a modificação ou substituição de equipamentos que 

elevam o nível de ruído, a proteção individual (equipamento de proteção 

adequado), a conscientização dos trabalhadores quanto ao seu uso e a 

monitorização audiométrica. Para diminuirmos os ruídos em Centro Cirúrgico, 

Ferreira (2009) afirma que devemos evitar conversas em voz alta, manter os 

equipamentos hospitalares sob manutenção sistemática, e controlar a estrutura 

física (dobradiças, portas, cadeiras e outros). 

Lacerda et al (2010) diz que é precário o interesse, o conhecimento e o 

desenvolvimento de ações preventivas de todos os envolvidos em sua pesquisa 

com motoristas de ônibus, apesar de haver uma legislação que contempla os 

direitos e deveres de empregados e empregadores quanto à exposição ao ruído. 

Vários estudos justificam o investimento em programas de conservação auditiva 

(AMORIM et al, 2008; SANTOS, FERREIRA, 2008; LOPES et al, 2009), não 

apenas para a manutenção auditiva, mas também para a diminuição dos 

acidentes de trabalho (DIAS, CORDEIRO, GONÇALVES, 2006; CORDEIRO et al, 

2005). Outros apontam para a necessidade de programas educacionais para o 
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bem-estar físico e mental (BATTISTON; CRUZ; HOFFMANN, 2006). A qualidade 

de vida foi lembrada como um dos pilares das políticas sociais das empresas que 

devem buscar constantemente o equilíbrio psíquico, físico e social dos seus 

funcionários repercutindo na excelência dos produtos e serviços, só possíveis se 

cada funcionário desfrutar de boa saúde, condições de trabalho, incentivos, turno 

de trabalho regulares e jornada de trabalho adequada (LOPES; RUSSO;  

FIORINI, 2007). 

Oliveira e Lisboa (2009) ratificam a importância do monitoramento das 

fontes de ruído, da manutenção preventiva dos aparelhos, do controle do fluxo de 

pessoas no setor e da qualificação profissional para lidar com as novas 

tecnologias. Bramatti, Morata e Marques (2008) afirmam que o reflexo da 

implantação dos Programas de Conservação Auditiva vai muito além do 

cumprimento da legislação. Dizem que desenvolver ações educativas é um ato de 

inteligência, pois desenvolve a conscientização, resultando em benefícios diretos 

tanto para a empresa, quanto para o trabalhador. Rocha et al (2011) reforçam a 

necessidade da utilização de ações educativas contínuas e avaliações para 

aprimorar o conhecimento dos trabalhadores sobre o ruído, riscos, prejuízos, 

prevenção e proteção. Para tanto usaram questionários, aplicados antes e após 

treinamento educativo, considerando-os estáveis e viáveis como ferramenta de 

verificação da efetividade de programas educativos. A educação sobre os efeitos 

prejudiciais de ruídos na audição humana e sua relação com o estresse 

constituem bases para a implementação de programas de redução de ruídos. 

Sendo assim, um grupo responsável pela redução do ruído, em uma empresa, 

busca sensibilizar colaboradores e usuários para a diminuição de ruídos intra-

hospitalares, promovendo qualidade de vida e um ambiente saudável na 

instituição (MARTINS, 2010). 

A melhor forma de prevenção é a informação e o trabalhador exposto ao 

ruído deve ser acolhido em todos os níveis de atenção, sendo que o serviço de 

assistência à saúde deve orientar o trabalhador a respeito do risco auditivo e 

acompanhar sua condição auditiva com o passar do tempo, dando subsídios aos 

serviços de fiscalização (BRASIL, 2006).  O autor informa que todo caso de PAIR 

é passível de notificação compulsória pelo Sistema Único de Saúde e todo caso 
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de PAIR deve ser comunicado à Previdência Social por meio de abertura de 

Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). 

Baggio e Marziale (2001) afirmam que a enfermeira do trabalho é um 

elemento fundamental na equipe multiprofissional no desenvolvimento das 

atividades do PCA porque participa, de forma preventiva, dos segmentos em nível 

primário, secundário e terciário, especialmente dos portadores de PAIR. Ferreira 

(2009) diz que a grande maioria dos ruídos detectados, durante sua pesquisa, 

depende exclusivamente da conscientização de cada indivíduo em querer manter 

um ambiente propício (sem muitos ruídos), preservando assim não só sua 

audição, como a de todos que estão no mesmo ambiente de trabalho. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 O nível de ruído constatado em vários setores de trabalho e de lazer, nas 

pesquisas estudadas, foi considerado acima dos limites permitidos pela 

legislação, tanto nos locais em que pareceria óbvio existir, como na área de 

produção das indústrias e próximo a equipamentos ou instrumentos produtores de 

som ou ruído, mas também em pontos onde não deveria causar riscos de 

prejuízos e doenças, como em estabelecimentos de saúde. 

Há poucos estudos referentes aos problemas de enfermidades 

ocasionadas pela poluição sonora. A maioria dos estudos existentes refere-se aos 

problemas auditivos causados pelo ruído sendo que uma quantidade menor 

relaciona-o com outros agravos. Além disso, verifica-se que ruído não tem sido 

muito abordado em pesquisas e nem pela legislação para ambientes de lazer e 

rural. É pouco presente em estudos em ambientes hospitalares inclusive, desde a 

concepção dos projetos das construções dos estabelecimentos até no dia-a-dia 

nos mais diversos setores do hospital. 

A Constituição Federal, no seu artigo 30, relaciona competências dos 

municípios, dentre as quais a de legislar sobre assuntos de interesse local, sendo 

a poluição sonora incluída nesse contexto. Outro ponto que reforça a 

responsabilidade dos municípios na legislação e aplicação da mesma, na 

monitorização e controle da poluição sonora, é que, em nível local, pode haver 

uma melhor fiscalização, muito difícil e onerosa se fosse encargo federal. No 

entanto, nem sempre os municípios assumem esse papel. Portanto, conclui-se 

que a legislação federal é suficiente para normatizar e fazer o controle do 

problema. O que acontece é que, a nível municipal, nem sempre há legislação 

local específica e nem uma fiscalização eficiente. 

 Acrescente-se que o ruído é considerado, juntamente com outros fatores 

ligados à ocupação profissional, um fator de risco para acidentes de trabalho. 

Além disso, traz prejuízos à saúde dos trabalhadores de várias formas. A maioria 

dos autores distingue entre sintomas auditivos e não auditivos. Dentre os 

primeiros, apontam zumbido, perda auditiva, dores de ouvido, cefaleia, insônia e 

dificuldade de comunicação. Entre os não-auditivos citam estresse, tonturas, 
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irritabilidade, problemas digestivos, alteração da pressão arterial, variação nas 

frequências cardíaca e respiratória, baixo poder de concentração, desconforto, 

nervosismo, cansaço, aumento da produção de hormônios tireoidianos e do tônus 

muscular. 

 A maioria dos trabalhadores avaliados nas pesquisas considera que o ruído 

pode trazer algum prejuízo à saúde, embora alguns, em número reduzido, tenham 

informado que o ruído não incomodava. Muitos indicaram um aspecto que deveria 

preocupar gestores e profissionais de saúde: disseram que se acostumaram e 

eram indiferentes ao ruído. Mais grave, o fato de que profissionais tem afirmado 

não saber como se proteger e, outros, mesmo recebendo EPIs, não sabiam ou 

não os usavam de forma adequada.   

 Sabendo-se que é impossível retirar o ruído do mundo, as alternativas para 

melhorar esta situação começam, então, pela melhoria das condições de trabalho, 

ou seja, o controle do ruído através da identificação das fontes, manutenção 

periódica dos equipamentos, mudanças na própria concepção dos mesmos, 

colocação dos equipamentos mais afastados do trabalhador ou com barreiras que 

isolem o ruído, como é o caso dos equipamentos de proteção coletiva.  

Outra providência indispensável é o fornecimento de EPIs aos 

trabalhadores expostos, mas com o devido treinamento. Foi observado que esse 

é o método mais usado pelas empresas, em especial, pelo menor custo e acesso 

facilitado, e, em virtude das elevadas multas quando das fiscalizações. Como 

medida prioritária, anterior à disponibilização dos equipamentos de proteção 

coletiva e individual faz-se indispensável realizar ações de prevenção e educação 

que contem com o apoio e participação dos componentes da CIPA, da equipe do 

SESMT, dos setores governamentais como a Vigilância em Saúde e o Programa 

de Conservação Auditiva além da iniciativa do próprio empregador. 

O conjunto de alternativas para minimizar os problemas causados pelo 

ruído e/ou poluição sonora pode-se considerar que sejam conhecidos. O mesmo 

diz-se dos aspectos legais, que vêm sendo aperfeiçoados quando se contempla o 

conjunto de Normas Regulamentadoras – NRs. A principal carência ainda se 

localiza no âmbito do gestor e legisladores municipais, ao que parece, mais 

inclinados a obterem dividendos econômicos com a atração e funcionamento de 

indústrias em seu território do que garantir cuidados preservadores e promotores 
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de saúde e de qualidade de vida das pessoas. Se a legislação é escassa no 

âmbito do município, pode-se denunciar a fiscalização governamental insuficiente 

e fragilizada no enfrentamento dos interesses defendidos pelo capital. 

Os enfermeiros, assim como os demais graduados e especialistas têm 

suas atividades fundamentadas em leis de exercício profissional e resoluções dos 

conselhos de classe. 

O enfermeiro do trabalho tem papel fundamental na equipe 

multiprofissional, quer pelo desenvolvimento de processos e programas como os  

de conservação auditiva e semelhantes, quanto pela sua participação nos 

aspectos da prevenção primária, secundária e terciária, bem como na reabilitação 

de funcionários. 

O profissional de saúde graduado, como é o caso do enfermeiro 

generalista, trabalhando com sua equipe de saúde, poderá agir em benefício dos 

pacientes e funcionários, desenvolvendo estratégias de prevenção, buscando 

sensibilizar colaboradores e usuários dos serviços para a diminuição dos ruídos 

intra e extra-hospitalares, promovendo vida e um ambiente saudável nas 

empresas e demais instituições. 

 Conclui-se que estudar o ruído e a poluição sonora no Brasil é uma 

necessidade permanente, bem como que a legislação, projetos e programas 

sigam buscando alternativas para minimizar a ocorrência de problemas para os 

indivíduos e a população.  
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ANEXO 1 - Limites de Tolerância para ruído contínuo ou intermitente 
 

 

 

                                              

Nível de ruído 

dB(A) 

Máxima exposição diária permissível 

85 8 horas 

86 7 horas 

87 6 horas 

88 5 horas 

89 4 horas e 30 minutos 

90 4 horas 

91 3 horas e 30 minutos 

92 3 horas 

93 2 horas e 30 minutos 

94 2 horas 

95 1 hora e 45 minutos 

98 1 hora e 15 minutos 

100 1 hora 

102 45 minutos 

104 35 minutos 

105 30 minutos 

106 25 minutos 

108 20 minutos 

110 15 minutos 

112 10 minutos 

114 8 minutos 

115 7 minutos 

 
Fonte: Ministério do Trabalho. Portaria n° 3214 de 8 de junho de 1978: Normas 
Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho – NR15 – Atividade e 
operações insalubres (BRASIL, 1978). 
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ANEXO 2 - Níveis de ruído para conforto acústico NBR 10152 
 

 

 

 
 
Fonte: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR 10152: 
níveis de ruído para conforto acústico (ABNT, 1987). 
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ANEXO 3 - Classificação de riscos ocupacionais 
 

 

 

 
 
Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria Nº 25, de 29/12/1994 – NR4 -  
(BRASIL, 1994). 
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ANEXO 4 – Dimensionamento do SESMT 

 

 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Normas Regulamentadoras – NR4 - 
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E EM MEDICINA 
DO TRABALHO (BRASIL, 2011b). 
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APÊNDICE A - Instrumento de coleta de dados 
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