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SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL: A 
PREVENÇÃO DO RUÍDO

Introdução

O meio ambiente físico nos proporciona sensações captadas pelos cinco sentidos (visão, audição, olfato, 
paladar e tato) e processadas pelo sistema neural, responsável por produzir respostas a ações voluntá-
rias ou involuntárias. Os estímulos de sons percebidos pelo pavilhão auditivo (orelha) causam sensações 
agradáveis ou perturbadoras, as quais, dependendo da intensidade e do tempo de exposição, podem 
ser nocivas à saúde e provocar perda de audição pelo agente ruído (OIT, 1977).

Em ambientes de trabalho como indústrias de transformação, ruídos difusos ou pontuais, de fonte espe-
cífica, são frequentemente encontrados, estando entre os mais prevalentes fatores de risco ocupacional, 
segundo a Organização Mundial da Saúde e a Organização Internacional do Trabalho (WHO; ILO, 2021). 

De acordo com resultados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, 32,1% dos trabalhadores brasileiros 
estão expostos ao ruído ocupacional, representando um índice maior do que outros países latino-ame-
ricanos como a Argentina (16,7%), Costa Rica (20,5%) e El Salvador (25,8%) (ASSUNÇÃO; ABREU; SOUZA, 
2019).

Além dos profissionais das áreas de manufatura, músicos e profissionais de áudio, profissionais de tele-
marketing, profissionais de saúde (dentistas e enfermeiros), da construção civil, da agricultura, do setor 
de transportes (aéreo, rodoviário e ferroviário), concertos e shows ou mesmo escolas são exemplos de 
ocupações e locais sujeitos a níveis elevados de ruídos.

Os ruídos ocupacionais podem ser contínuos, com pouca ou nenhuma variação, intermitentes, com 
oscilações de intensidade, e de impacto, com picos que duram menos de 1 segundo (MTE, 1978). Abai-
xo, seguem alguns exemplos do nível de pressão sonora (NPS) em situações do cotidiano comparativa-
mente ao nível de conforto acústico definido por normas brasileiras:
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Atividade/situação Intensidade do ruído (dB*)  
*valores aproximados

Local 
correspondente à 
atividade/situação

Nível de Conforto 
Acústico (dB) (segundo 
NBR 10.151 e 10.152)

TV ligada (volume 
médio) 70 Sala de estar resi-

dencial 40 - 50

Salas de aula, 
laboratórios 50 a 70 Escolas 40 - 50

Show de rock 100 a 120

Pavilhões fecha-
dos para espetá-
culos

45 - 60

Salas de concer-
tos, teatros 30 - 40

Avião com motor 
ligado 115 a 135 Pista de aeropor-

tos 60

Secador de cabe-
lo (depende do 
modelo)

70 a 90
Área comercial 
(Ex.: salões de 
beleza/estética)

60

Trânsito urbano 
(no interior de 
um veículo, com 
vidros fechados)

70 Área urbana (com 
residências, hospi-
tais, escolas)

50

Buzina de veículo 120

Perfuratrizes 90

Área industrial 70
Britadeiras, mo-
tosserras 100 a 130

Martelos pneu-
máticos 100 a 110
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Uma Questão de Saúde Pública

A poluição sonora difusa presente no meio ambiente urbano é considerada um problema de saúde 
pública mundial, uma vez que 10% da população do globo está exposta a níveis de ruído que podem 
causar doenças graves, inclusive perda auditiva induzida por ruído (PAIR) – redução gradual e pro-
gressiva da acuidade auditiva, decorrente de exposição continuada a níveis elevados de pressão sonora 
(WHO, 2011; INSS, 1997).

No Brasil, o arcabouço legal sobre o tema é robusto, abrangendo as esferas Federal, Estadual e Muni-
cipal. A Constituição Federal defende o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia 
qualidade de vida. A Lei de Crimes Ambientais estabelece ser crime causar poluição de qualquer natu-
reza em níveis tais que possam resultar em danos à saúde humana, à fauna e à flora. A Resolução nº 
002/1990 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (Conama) dispõe sobre o Programa Nacional de Edu-
cação e Controle da Poluição Sonora, cabendo aos Estados e Municípios a implementação de programas 
de educação e controle da poluição sonora, conforme o Programa Silêncio.

Maus Hábitos e Sintomas

Além das condições de exposição ao ruído nos ambientes de trabalho e nas cidades de maior porte, 
maus hábitos como assistir televisão e utilizar fones de ouvido em volume alto, o descuido com a higie-
nização e infecções mal curadas na região auricular podem ser motivos para o desencadeamento de 
doenças auditivas.

A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, 
ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, comprometimento cogni-
tivo, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, fadiga ocular, insônia, 
doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível.

Prevenir é cuidar!

O conforto acústico nos ambientes de trabalho é obtido ao se manter o ruído em um limite de tolerância 
(LT) estabelecido por normas técnicas de Higiene Ocupacional que limitam o valor do ruído contínuo 
ou intermitente em 85 decibéis (dB), com exposição a 8 horas de trabalho, sem o uso de proteção au-
ditiva (MTE, 1978). Atividades ou operações que exponham os trabalhadores a níveis de ruído, contínuo 
ou intermitente, superiores a 115 dB, sem proteção adequada, oferecem risco grave e iminente (MTE, 
1978).

Por serem objeto de criterioso estudo técnico, as avaliações deste risco físico nos ambientes são rea-
lizadas por profissionais com formação técnica ou em engenharia, especializados no tema. Já o nexo 
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ocupacional da PAIR é realizado por profissionais de medicina por meio de anamnese clínica, avaliação 
do histórico ocupacional, avaliação audiológica, avaliação da eficácia dos protetores auditivos, avaliação 
das medidas de controle administrativas e de engenharia e, se necessário, testes complementares (FUN-
DACENTRO, 2018).

Os casos de perdas auditivas ocupacionais devem ser notificados 
por Comunicação de Acidente do Trabalho (CAT), de acordo com a 
legislação trabalhista e previdenciária.

Nas cidades, o conforto acústico é definido por normas de avaliação de níveis de pressão sonora em áre-
as habitadas, visando o conforto da comunidade, e em ambientes internos das edificações, NBR 10.151 
e NBR 10.152, respectivamente.

Nos espaços residenciais, a norma NBR 15.575 ainda define orientações para edificações habitacionais, 
que incluem requisitos de desempenho de qualidade e segurança em vedações verticais internas e 
externas, nos sistemas de pisos, coberturas e hidrossanitários, de forma a garantir, entre outros, o con-
forto acústico.

Reconhecimento e Controle

A manutenção da saúde geral requer cuidados e atenção contínuos, seja nos ambientes laborais, públi-
cos ou privados. No que diz respeito à saúde ocupacional, como ações preventivas e de controle aos 
agentes de risco deve-se adotar, nessa ordem: (1) medidas de proteção coletiva, (2) medidas de caráter 
administrativo ou de organização do trabalho e (3) utilização de Equipamento de Proteção Individual 
(EPI). 

Quanto à saúde auditiva, medidas de proteção coletiva compreendem soluções técnicas e de enge-
nharia, tais como: instalação de barreiras acústicas (paredes e tetos), enclausuramento das fontes de 
ruído, projeto de ambientes que separem o trabalhador da fonte emissora ou uso de equipamentos de 
proteção coletiva (EPC).

Medidas administrativas e de organização do trabalho podem ser: limitação do tempo de exposi-
ção do trabalhador ao ruído, realização de campanhas de educação e conscientização sobre os riscos, 
realização de exames audiométricos periódicos, programação de revezamento de trabalhadores em 
local ruidoso. 

Fornecer EPI adequados e aprovados pelo órgão nacional competente em matéria de Segurança e 
Saúde no Trabalho (SST): protetor auditivo circum-auricular (abafador tipo concha), protetor auditivo 
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de inserção (tipo plug), protetor auditivo semi-auricular (tipo capa) para proteção do sistema auditivo 
contra níveis de pressão sonora superiores ao estabelecido na Norma Regulamentadora do Ministério 
do Trabalho, NR-15.

Riscos em Ambientes de Ensino e Aprendizagem

As políticas de SST apoiam e aprimoram a missão acadêmica (Ensino, Pesquisa e Extensão) e não a 
limita. Embora o ambiente acadêmico seja distinto da indústria em quase todos os aspectos, grandes 
instituições podem ser comparadas a pequenas cidades onde uma população vive e trabalha, nas quais 
questões de segurança pessoal e comunitária interagem com questões de Segurança e Saúde Ocupa-
cional (ILO, 1998).

Escolas ou faculdades que oferecem somente programas teóricos, que não requerem atividades práti-
cas em laboratórios, podem ter relativamente poucos riscos, enquanto universidades, com programas 
mais abrangentes e com escolas de medicina, engenharia e/ou ações, projetos e programas de pesquisa 
e extensão podem apresentar riscos altamente perigosos, como produtos químicos tóxicos, riscos bio-
lógicos, radiações ionizantes e não ionizantes e vários outros agentes físicos.

Novos tempos: Silêncio e Saúde 

O mundo do trabalho tem sido desafiado na medida em que fatores como a tecnologia, novos modos 
de organização do trabalho, extinções de profissões e o surgimento de outras, e temas de ordem como 
o Desenvolvimento Sustentável operam grandes mudanças nos processos produtivos, com impac-
tos positivos na preservação do meio ambiente natural e do construído, visando condições saudáveis e 
segura para todos.

Em tempos de pandemia, principalmente durante o isolamento social e períodos de quarentena, foi ne-
cessário reduzir o ritmo e/ou a forma de realizar as atividades consideradas não essenciais, diminuindo 
o fluxo das pessoas, do trânsito e dos ruídos nas cidades. Se por um lado vivemos um estado de calami-
dade em saúde pública, por outro, observou-se a redução da poluição atmosférica e da poluição sonora, 
fatores estes importantes para a saúde e qualidade de vida do trabalhador e que devem ser considera-
dos no dia a dia das pessoas, mesmo após a pandemia.

Em caso de suspeita de qualquer doença relacionada ao trabalho, o tra-
balhador/servidor deve ser avaliado pelo Médico do Trabalho.
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