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Resumo
São cada vez mais os trabalhadores Europeus prejudicados pelos níveis de ruído a
que estão sujeitos no seu local de trabalho. Muitas vezes inconscientes da nocividade
desta exposição sonora, os trabalhadores sofrem diariamente de consequências
fisiológicas, psicológicas e, principalmente, de uma perda gradual da capacidade
auditiva. Em Portugal poucos estudos se conhecem sobre a problemática do ruído
ocupacional nos espaços escolares. Os ginásios escolares e a exposição ocupacional
dos Professores de Educação Física são, por isso, um exemplo dessa realidade.
Esta pesquisa abordou duas grandes questões que emergem como principais
objectivos, dando origem a dois estudos empíricos independentes:
(i) Compreender como varia a intensidade sonora a que os Professores de Educação
Física estão expostos durante a leccionação no ginásio escolar;
(ii) Efectuar a avaliação da capacidade auditiva dos Professores de Educação Física.
A recolha de dados teve dois momentos distintos. No primeiro estudo procedeu-se à
medição dos Níveis de Pressão Sonora e dos Tempos de Reverberação de espaços
escolares (1 ginásio e 4 salas de aula) no decorrer das actividades lectivas. Nestas
actividades lectivas participaram 6 docentes de Educação Física de ambos os sexos e
381 alunos do 2º e 3º ciclos, pertencentes à Escola E.B. 2,3 de Gondomar. Deste
mesmo estudo também foram alvo 4 docentes do sexo feminino que leccionavam
outras disciplinas dentro de uma sala de aula e 91 alunos do 2º e 3º ciclos. No
segundo estudo realizou-se a avaliação da capacidade auditiva, através de
audiometria, a 9 Professores de Educação Física e a 9 Professores de outros Grupos
Disciplinares.
O estudo ocupacional dos espaços escolares, demonstrou que os edifícios escolares
não estão preparados acusticamente para acolher as actividades lectivas com os
níveis de conforto recomendados pela Legislação Portuguesa específica para o efeito.
Por outro lado, os resultados audiométricos obtidos sugerem que a capacidade
auditiva dos Professores de Educação Física poderá ser afectada pelo ruído das
actividades lectivas.
Por estes motivos, e face às conclusões retiradas destes dois estudos, dever-se-á ter
em consideração a exposição ocupacional do Professor de Educação Física, aquando
da construção ou recuperação dos ginásios escolares e no planeamento e
organização de cada ano lectivo, por parte dos Órgãos de Gestão e pelos
Departamentos de Educação Física.
Palavras-chave: EDUCAÇÃO FÍSICA, GINÁSIO ESCOLAR, ACÚSTICA, TEMPO DE
REVERBERAÇÃO, AUDIOMETRIA.
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Abstract
There are more and more European workers affected by the levels of noise they
are subject to in their workplaces. Workers are often unaware of the
harmfulness of this sound exposure and suffer daily the physiologic and
psychological consequences as well as a gradual loss of the hearing ability. In
Portugal there are very few known studies concerning the problematic of
occupational noise in school spaces. School gyms and the occupational
exposure of Physical Education teachers are, therefore, an example of that
reality.
This research addressed two major questions that emerge as main goals,
originating two independent empiric studies:
i)
Understand how the sound intensity to which the teachers of Physical
Education are exposed during teaching in the school gym;
ii)
Perform the assessment of the hearing ability of Physical Education
teachers.
The collection of data had two distinct moments.
In the first study the Sound Pressure Levels and the Reverberation Times of
school spaces (1 gym and 4 classrooms) were measured in the course of
school activities. In these school activities participated 6 Physical Education
teachers of both sexes and 381 students of the 2nd and 3rd cycle, belonging to
the school E.B. 2,3 of Gondomar. 4 female teachers that teach other subjects
inside a classroom and 91 students from the 2nd and 3rd cycle were also subject
to this study. In the second study the assessment of the hearing ability was
performed, through audiometric, to 9 Physical Education teachers of other
disciplinary groups.
The occupational study of school spaces showed that school buildings are not
acoustically prepared to welcome school activities with the levels of comfort
recommended by the Portuguese Legislation specific to the effect. On the other
hand the audiometric results obtained suggest that the hearing ability of
Physical Education teachers may be affected by the noise of school activities.
Due to these reasons and facing the conclusions drawn from these studies the
occupational exposure of Physical Education teachers shall be considered by
Management Bodies and Physical Education Departments when building or
recovering school gyms and when planning and organizing each school year.
Key-words: PHYSICAL EDUCATION, SCHOOL GYM, ACCUSTICS,
REVERBERATION TIME, AUDIOMETRICS.
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Résumé
Il y a de plus en plus une croissance du nombre d’ employés européens nuis
par les niveaux de bruit auquel ils sont exposés dans leur lieu de travail.
Souvent sans prendre conscience de la nocivité de cette exposition sonore, les
employés épreuvent chaque jour des conséquences physiologiques,
psychologiques et, surtout d’ une perte graduelle de leur capacite auditive. Au
Portugal, on connaît peu d´études sur cette problématique du bruit dans le
travail en contexte scolaire. Les gymnases des écoles et l’ exposition
occupationnelle des enseignants d´Éducation Physique sont alors, un exemple
de cette réalité-là. Cette recherche a abordé deux importantes questions qui
emérgent comme principaux objectifs, originant deux études empiriques
indépendants:
i) Comprendre comment varie l´ intensité sonore à laquelle les enseignants d´
Éducation Physique sont exposés pendant les cours au gymnase de l´école.
ii) Effectuer l´évaluation de la capacité auditive des enseignants d´ Éducation
Physique.
Dans le premier étude on a mesuré les Niveaux de Pression Sonore et des
Temps de Réverbération des espaces scolaires (1 gymnase et 4 salles de
classe) pendant les activités scolaires. Dans ces activités-là participent 6
enseignants d´ Éducation Physique des deux sexes et 381 élèves de 2ème et
3ème niveau scolaire appartenant à l´École E.B. 2,3 de Gondomar.
Dans cette même étude, ont été aussi objet d´étude 4 enseignants du sexe
féminin qui apprenaient d´autres matières dans une salle de classe et 91 élèves
de 2ème et 3ème niveau scolaire.
Dans le deuxième étude on a fait l´évaluation de la capacite auditive, à travers
d´une audiométrie, à 9 enseignants d´ Éducation Physique et à 9 enseignants
d´autres grupes de matières.
L´étude de l´ occupation des espaces scolaires a démontré que les bâtiments
scolaires ne sont pas accustiquement préparés pour avoir des activités de
classe avec le niveau de confort recommandé par la Législation Portugaise
spécifique pour l´effet.
D´autre part, les résultats audiométriques obtenus suggèrent que la capacité
auditive des Enseignants d´ Éducation Physique pourra être affectée par le bruit
des activités scolaires.
Par tout cela et face aux conclusions de cette étude, on doit pendre en ligne de
compte l´exposition dans le travail de l´Enseignant d´ Éducation Physique lors
de la construction ou récuperation des gymnases des écoles et dans
l´organisation de chaque année scolaire, par les directions des écoles et les
groupes d´enseignants d´ Éducation Physique.

Mots-clés: ÉDUCATION PHYSIQUE, GYMNASE SCOLAIRE, ACOUSTIQUE,
TEMPS DE RÉVERBÉRATION, AUDIOMÉTRIQUE.
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Siglas, Abreviaturas e Unidades
SIGLA SIGNIFICADO

BIAP

International Bureau for Audiophonology

dB

Décibel

dB(A)

Décibel (com ponderação do filtro A)

dB(C)

Décibel (com ponderação do filtro C)

D.L.

Decreto-Lei

D.R.

Diário da República

DRA

Decreto do Ruído Ambiente

Hz

Hertz

IEC

International Electrotechnical Comission

I-INCE

International Institute of Noise Control Engineering

ISO

International Standard Organization

LA,eq(A)

Nível sonoro contínuo equivalente ponderado A

LAeq ,t

Nível sonoro contínuo equivalente

LAr,t

Nível de Avaliação

LCpico

Nível de Pressão Sonora de Pico

LEx,

Exposição Pessoal Diária

LEx, 8h

Exposição Pessoal Diária de 8 horas

NP

Norma Portuguesa

NPS
N.m

2

Nível de Pressão Sonora
Newton por metro quadrado

OMS

Organização Mundial de Saúde

OSHA

Occupational Safety and Health Administration

Pa

Pascal

PAIR

Perda Auditiva Induzida pelo Ruído

PTS

Permanent Threshold Shift

RA

Ruído Ambiente

REM

Rapid Eye Movement

RGR

Regulamento Geral do Ruído

RR

Ruído Residual

RRAE

Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios

SPSS

Satistical Package for the Social Sciences

SST

Surdez Sonotraumática

TR

Tempo de Reverberação

TTS

Temporary Threshold Shift

VLE

Valores Limite de Exposição
xxiii

I.

Introdução

Introdução

Crê-se que foi pela primeira vez descrita a problemática do ruído no Livro
“Naturalis Historia”. O autor deste livro foi Caius Plinius Secundus, conhecido
como “Pliny the Elder” que em 75 d.C., faz menção na sua escrita ao
ensurdecimento das pessoas que viviam próximas das cataratas do Nilo,
correlacionando surdez e exposição ao ruído (Jiang, 1997).
Com o decorrer dos anos a poluição sonora vem sendo o problema ambiental
que mais tem crescido e é considerado o agente físico que mais interage no
nosso quotidiano. As actuais previsões do aumento do tráfego rodoviário, o
aumento da população urbana e a industrialização, trouxeram consigo um
acréscimo do nível sonoro especialmente nos locais de trabalho. O ruído é
possivelmente o mais difundido agente agressor da saúde pública (Brüel &
Kjær, 2008).
Mais concretamente, a Agência Europeia para a Segurança e Saúde no
Trabalho (2005) referiu que na Europa cerca de 60 milhões de trabalhadores
europeus estão expostos, no local de trabalho, a níveis de ruído potencialmente
perigosos durante, pelo menos, um quarto do tempo de trabalho

1

e a perda de

audição induzida pelo ruído continua a ser responsável por um terço do total
das doenças profissionais sendo a doença profissional mais comum na
Comunidade Económica Europeia 2.
Nos Estados Unidos da América estima-se que entre 5 a 30 milhões de
trabalhadores estejam expostos em termos ocupacionais a níveis sonoros
superiores a 85dB (American Academy of Audiology, 2003).
Como constatamos o Ser Humano tem vindo a conviver com o ruído no seu
dia-a-dia de uma forma mais intensa e, como consequência de tal facto a
probabilidade de vir a sofrer de uma perturbação auditiva ou não auditiva é
maior nos dias que correm comparando com o dos nossos avós. Algumas
pesquisas indicam que o ruído que nos rodeia duplica a cada 10 anos
(Fernandes, 2003).

1

Cifras EU-15. Fuente: Work and health in the EU: a statistical portrait, Eurostat, ISBN 92-

894-7006-2.
2

Cifras EU-15. Fuente: Data to describe the link between OSH and employability 2002, Agencia

Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo, ISBN 92-95007-66-2.
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Os conhecimentos sobre os efeitos do ruído no ser humano têm tido uma
evolução especial nos últimos anos, embora esta acção nociva sobre as várias
funções do organismo seja um problema que já era colocado na antiguidade
como refere Cademartiri (1978) citado por Afonso e Dias (2001). Os efeitos
nefastos dos sons intensos sobre o ser humano foram objecto de inúmeros
estudos e hoje em dia para lá do óbvio incómodo que o ruído representa, são
sobejamente conhecidos os seus efeitos sobre a saúde. Entre as mais diversas
perturbações que o ruído acarreta para as pessoas expostas, a mais relevante
é mesmo a perda da audição, em maior ou menor grau, em função da
exposição continuada a níveis excessivos de ruído, como poderemos observar
no completo documento redigido pela OMS (2002) “Technical meeting on
exposure-response relationships of noise on health”.

Na 7ª revisão da Constituição da República Portuguesa e na Lei de Bases do
Ambiente legislada pelo Estado Português, está definida como tarefa
fundamental deste acautelar a prevenção do ruído e o controlo da poluição
sonora visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar das populações
Ministério do Ambiente, (2007).

Assim sendo, e no que se relaciona com o ruído ocupacional, todos os países
Europeus cumprem a mais recente norma comunitária (Directiva 2003/10/CE,
de 6 de Fevereiro) que regulamenta a protecção do trabalhador no seu local de
trabalho contra os efeitos adversos na saúde resultantes da exposição ao ruído
(Portal Ambiente e Saúde, 2007-2013).

Ao realizarmos uma pesquisa mais detalhada sobre ruído ocupacional,
inúmeros estudos surgiram no âmbito do ruído industrial e ao refinarmos a
pesquisa encontramos vários estudos do ruído em meios Escolares e salas de
aula. Porém, ao intensificarmos a procura detalhada em bases de dados
nacionais e internacionais (Scopus, Ear and Hearing, Ebesco Host, SciELO e
RepositoriUM – Universidade do Minho) sobre ginásios Escolares, ruído,
Professores de Educação Física e função auditiva, encontramos apenas um
número muito reduzido de estudos que se relacionam com estas palavras de
pesquisa.
4
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O resultado desta pesquisa elucidou-nos do objectivo acerca do caminho a
seguir e todas estas considerações apresentadas anteriormente conduziramnos ao objectivo geral deste trabalho: i) Compreender como varia a intensidade
sonora a que os Professores de Educação Física estão expostos durante a
leccionação no ginásio Escolar, comparativamente aos Professores de outros
Grupos Disciplinares durante a leccionação nas salas de aula da Escola E.B.
2,3 de Gondomar, ii) Avaliar a capacidade auditiva dos Professores de
Educação Física desta Escola, comparativamente com os Professores de
outros Grupos Disciplinares;

Na sua estrutura a tese inclui sete partes, sendo a 1ª a Introdução, na qual se
procura um enquadramento sumário do tema que se pretende tratar, incluindo
o objectivo geral do estudo.
Na 2ª parte, Revisão da Literatura, e de uma forma pragmática podemos dizer
que numa fase inicial foi necessário “aprender” pormenorizadamente todos os
fundamentos Físicos relacionados com o som. Após a caminhada inicial, no
conhecimento de conceitos inerentes ao som e ao ruído, nem sempre
esclarecedora e conclusiva, o factor tempo levou-nos à clarificação do caminho
a seguir. A legislação sobre a acústica em Portugal, a consequente nocividade
do ruído e as diferentes formas de avaliar a função auditiva, foram a indicação
que a nossa consciência nos apontou na persecução da conclusão da nossa
revisão de literatura. As abordagens das referidas áreas foram divididas por
cinco capítulos.
Conscientes da importância deste conhecimento, pudemos assim efectuar dois
estudos empíricos, cada um deles estruturado segundo a seguinte forma:
Questões de Investigação, Introdução, Objectivos Específicos do Estudo,
Hipóteses, Metodologia. Nesta última serão descritos todos os procedimentos
utilizados relativamente à amostra, organização do estudo, instrumentos,
técnicas e regras de actuação, variáveis, e análise dos dados. Para finalizar
temos a apresentação e Discussão dos Resultados e a Conclusão.
O primeiro estudo, é referente ao Professores de Educação Física e a
exposição ocupacional ao ruído.
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O segundo, refere-se ao Professores de Educação Física e a avaliação da
capacidade auditiva. Estes dois estudos perfazem a 3ª e 4ª parte,
respectivamente.
Após a apresentação e discussão dos resultados de ambos os estudos, a
dissertação termina com as considerações finais bem como sugestões para
futuros estudos (5ª parte), as referências bibliográficas e os anexos finalizam as
duas últimas partes.
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Capítulo 1 – O Som no Ar

Capítulo 1

O Som no Ar

1.1. Propriedades Físicas do Som

É nossa intenção, com o objectivo de permitir a quem se encontre menos
habilitado no conhecimento da acústica, conferir noções básicas e conceitos
gerais, que serão essenciais para uma melhor compreensão de todos os
aspectos técnicos e científicos que se relacionam com o presente estudo.

Tal como afirma Patrício (2003, p. 5), “a acústica é uma ciência que estuda o
som, a sua propagação e as suas inter-relações com o ser humano numa
perspectiva de efeitos causados, tenham eles carácter agradável (voz, música)
ou não (ruído). O som sempre fez e fará parte da vida quotidiana”.
Desta forma, segundo Brüel e Kjaer (2008a), o som é definido como qualquer
variação de pressão (no ar, na água ou noutro meio) que o ouvido humano
possa detectar. No âmbito desta temática torna-se pertinente conhecer certos
conceitos, tais como:
i) O número de variações de pressão, por segundo, é chamado de frequência
do som, que é medida em ciclos por segundo ou Hertz (Hz);
ii) A velocidade de propagação do som representa a velocidade com que se
propagam as ondas sonoras. Esta velocidade expressa-se no valor aproximado
de 340 metros por segundo, quando se fala de acústica ou de medições
sonoras;
iii) O Comprimento de Onda (λ) não é mais do que, a distância entre duas
cristas sucessivas de uma onda, isto é, a distância percorrida por perturbação
durante o tempo correspondente a um período. O comprimento de onda
depende da velocidade de propagação (C) e do período (Т) da perturbação. O
comprimento de onda é expresso em metros.
Segundo Miguel (2006), as características principais do som são o nível sonoro
e a frequência.

1.1.1. Nível Sonoro

No que concerne ao nível sonoro, todas as fontes sonoras emitem uma
determinada potência acústica (característica e de valor fixo, relacionada com a
saída da mesma) e a intensidade das vibrações sonoras ou das variações de
9
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pressão que lhes estão associadas exprime-se em N/m2 ou Pascal (Pa)
designando-se por Pressão Sonora. A intensidade sonora é igual à razão entre
a potência sonora e a área.
Os conceitos associados ao nível sonoro (potência sonora, pressão sonora e
intensidade sonora) são expressos em fórmulas matemáticas, as quais, apesar
da sua importância, nesta fase do presente estudo não é prioritária a sua
apresentação.
No entanto, verificamos que para medir a pressão sonora, a potência sonora ou
a intensidade sonora numa escala linear Pa, facilmente chegaríamos a
números bastante grandes e de difícil resolução. Para evitar isso, foi inventada
outra escala – a escala decibel (dB).
A escala dB usa o limiar da audição de 20 µPa como seu ponto de partida ou
pressão de referência, que está definido para ser 0 (zero) decibel. Cada vez
que se multiplica por 10 a pressão sonora em Pa, adiciona-se 20dB ao nível em
dB. Desta forma, a escala dB comprime os milhões de unidades de uma escala
em apenas 120dB de outra escala, escala esta que não é linear mas
logarítmica como se pode observar na figura 1 (Brüel & Kjaer, 2008a).

3

Figura 1 - Escala Pascal versus Escala Decibel (Brüel & Kjaer, 2008a) .

3

Disponível em http://www.bksv.com/
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Atendendo a que o ouvido humano responde aos sons através de uma escala
logarítmica, as medidas dos parâmetros acústicos são feitas nessa mesma
escala que se expressa em dB. Miguel (2006, p. 345) define dB como sendo “o
logaritmo da razão entre o valor medido e um valor de referência padronizado e
corresponde praticamente à mais pequena variação da pressão sonora que um
ouvido humano normal pode distinguir nas condições normais de audição”.

1.1.2. Frequência
Segundo Miguel (2006), para se ter uma noção exacta da composição do
som/ruído é necessário determinar o nível sonoro para cada frequência. A este
tipo de análise chama-se análise espectral, ou análise por frequência.
A escala de frequências é, usualmente, dividida em três grandes grupos: os
infra - sons, a gama de frequências audível e os ultra-sons.
A gama audível está dividida em 10 grupos de frequências designados por
oitavas. Cada oitava, por sua vez, está subdividida em 3 grupos de terços de
oitava.
Assim, e no sentido de tornar exequíveis medições de níveis sonoros e de
pressão sonora numa gama tão alargada, é normal efectuar o tratamento da
informação correspondentes por bandas de frequências com uma largura prédefinida e normalizada.

11
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Na continuação do pensamento, Patrício (2003) refere que no domínio da
acústica utilizam-se,
se, por norma, bandas de frequências com a largura de uma
oitava e de um terço de oitava, como se pode analisar na figura 2.

4

Figura 2 – Largura de Bandas (Brüel & Kjaer, 2008a)
2008
.

As bandas em questão correspondem à utilização de uma função de filtragem
caracterizada por uma banda passante.

4

Disponível em http://www.bksv.com/
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Este tipo de filtro designa-se
designa
por passa-banda, sendo a sua largura definida
conforme a representação esquemática
esqu
constante da figura
igura 3 que apresenta o
filtro 1/1 oitava e de 1/3 de oitava.

5

Figura 3 – Filtros Passa Banda (Brüel & Kjaer, 2008a)
2008
.

No caso da acústica de edifícios, as bandas de frequências comummente
usadas, na gama do espectro de interesse, situam-se
situam se entre 100Hz e 5000Hz.
No caso de estudos mais específicos ou de avaliação da exposição de
trabalhadores ao ruído em locais de trabalho, esta gama pode estender-se
estender
de
63 Hz a 8000 Hz (Patrício, 2003).
Após uma explicação sintetizada do que é o som e das suas principais
características, importa perceber como se faz a propagação sonora em
ambientes fechados, visto que o presente estudo desenvolve-se
desenvolve se num “Ginásio
Escolar”.

1.2. Propagação do Som no
n Ar

A propagação do som no ar pode ser comparada às ondas na água. As ondas
espalham-se
se uniformemente em todas as direcções, diminuindo em amplitude
conforme se distanciam da fonte. Quando existem obstáculos no caminho do
5

Disponível em http://www.bksv.com/

13

Capítulo 1

O Som no Ar

som, parte do som será reflectida, parte absorvida e o restante será transmitido
através do obstáculo ou obstáculos. A quantidade de som que é reflectida,
absorvida ou transmitida, depende das propriedades de absorção do(s)
objecto(s), do seu tamanho(s) e do comprimento de onda do som ou sons, ver
figura 4.

Figura 4 – Ilustração esquemática de uma onda sonora com um elemento separador plano
(Patrício, 2003, p. 81).

Uma das características que mais afecta a propagação do som no ar é a
temperatura, isto é, a velocidade de propagação do som no ar é directamente
proporcional à temperatura. Essa diferença de velocidade leva ao fenómeno da
refracção das ondas sonoras, mudando a sua direcção. Da mesma forma que a
atenuação da propagação do som é inversamente proporcional à temperatura
(Velasco, Román, González & White, 2004).
1.3. Qualidade Acústica de Espaços Fechados

No que respeita à qualidade acústica dos edifícios, e em particular aos
“Ginásios Escolares”, é importante que estes estejam devidamente isolados a
sons aéreos e de percussão, e que não tenham características de reverberação
demasiado elevadas, isto é, que possuam uma absorção sonora consentânea
com a finalidade para que é proposto. É também importante que não ocorram
“ecos” desnecessários e que tenham uma resposta em função da utilização
específica, com boa definição, clareza e inteligibilidade.
De uma forma resumida vamos tentar explicar o que pode acontecer ao som
dentro do “Ginásio Escolar”.
A energia sonora proveniente de todas as fontes emissoras que estão no
14
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ginásio vai-se dissipar de uma forma difusa. Esta dissipação de energia é
parametrizada através do coeficiente de absorção sonora do material onde
ocorrem as incidências.
É interessante perceber que quando uma fonte sonora funciona num recinto
fechado, a potência sonora emitida é superior à potência dissipada na
envolvente exposta e no ar existente nesse espaço. Mas, é curioso que esta
situação evolui para um estado permanente em que a potência sonora de
emissão iguala a de dissipação.
Uma das qualidades acústicas a ter em atenção é o tempo de reverberação. A
energia sonora estabelecida num recinto fechado, onde ocorrem múltiplas
reflexões perdura, após interrupção da fonte, durante tanto mais tempo quanto
menor for a capacidade dissipadora de energia dos elementos de contorno
desse recinto - tempo de reverberação. Não podemos esquecer que os
objectos dispostos no interior do recinto, como seja o mobiliário e as pessoas,
também ajudam na dissipação de energia sonora.
O valor do tempo de reverberação depende da frequência, da absorção sonora
dos materiais que integram a envolvente exposta e, dos objectos existentes no
recinto fechado (Patrício, 2003). Na figura 5 apresentamos alguns exemplos de
tempos de reverberação de espaços distintos, em função do volume do espaço.

Figura 5 - Tempos de reverberação aconselhado em função do volume do recinto para f=500Hz
(Patrício, 2003, p. 83).
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E, antes de finalizar, importa salientar que as qualidades acústicas dos edifícios
estão contempladas na Legislação Portuguesa no Decreto-Lei (D.L.) nº
96/2008, 9 de Junho, capítulo 2, artigo 9º, “Regulamento dos Requisitos
Acústicos dos Edifícios (RRAE)”. A descrição mais pormenorizada deste
Decreto encontra-se no capítulo 2 “Legislação sobre Acústica em Portugal”.

1.4. Anatomia e Fisiologia da Audição

Relativamente a este item, irá ser efectuada uma abordagem à anatomia e
fisiologia da audição, onde serão referenciados as diferentes estruturas do
aparelho auditivo e simultaneamente as suas funções.
Devemos relembrar o conceito de que o som é um fenómeno pertencente ao
mundo físico e intimamente ligado aos seres vivos pela sua importância no
reconhecimento do ambiente e como meio de comunicação. Ele é já percebido
antes do nascimento, havendo um aperfeiçoamento da sua recepção durante a
fase de crescimento, com posterior declínio na fase sénior (Mirol, 2002).
O ouvido humano não é mais do que um sistema receptor e transmissor de
sons. Apresenta um complexo e preciso sistema biológico que funciona com
base nos princípios acústicos, mecânicos e eléctricos (Valdivia, 2004).
O ouvido humano possui características extraordinárias que sobressaem pela
sua capacidade de adaptação e percepção. O ouvido é capaz de perceber sons
desde 20Hz até 20000Hz, e detectar sons a 1000Hz que deslocam o tímpano
apenas 1/10 do diâmetro da molécula de Hidrogénio. A pressão mínima que o
ouvido humano é capaz de percepcionar é de 20 µPa enquanto que a audição
no limiar da dor está associada a um valor de pressão de 100 Pa, uma variação
de 5 milhões de vezes (Medeiros, 2004).
Sob o ponto de vista anatómico, o ser humano possui dois ouvidos
anatomicamente separados, cada um localizado num lado da cabeça e dividido
em três partes distintas: o ouvido externo, o ouvido médio e o ouvido interno
(Parreira, 2005).
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Estas três partes da estrutura do ouvido humano distinguem-se na seguinte
figura 6.

6

Figura 6 - Esquema em corte do aparelho auditivo humano .

1.4.1. Ouvido Externo

O ouvido é um órgão complexo que se encarrega da audição e participa na
manutenção do equilíbrio corporal (Parreira, 2005).
O ouvido externo é constituído pelo pavilhão auricular ou orelha como é
comummente chamada, e pelo canal auditivo externo ou canal do ouvido e tem
como função principal a localização e a condução do som (Roeser, 2001).
Contém também diversos meios de protecção física - pêlos, glândulas
produtoras de cerúmen. O pavilhão auricular (orelha), que perdeu a mobilidade
que tinha nos nossos ancestrais mamíferos e que melhorava a percepção
direccional do som, modifica, mesmo assim, as ondas sonoras que chegam do
exterior. A sua forma de concha, com concavidade anterior, faz com que o
padrão tonal e a intensidade dos sons frontais sejam diferentes dos laterais e
posteriores.

6

Disponível em http://www.prof2000.pt/users/mrsd/8ano/images/ouvido.JPG, consult. 15 Mai.

2009.
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Por sua vez, as protuberâncias visíveis na face externa do pavilhão influem em
forma similar, como podemos observar na figura seguinte.

Protuberâncias do
pavilhão auricular

Membrana
Timpânica

Canal auditivo
externo

Figura 7 - Esquema do ouvido externo humano (adaptado de Costa, 2008, p. 24).

As ondas sonoras, directas ou reflectidas pelo pavilhão auricular, entram no
canal auditivo externo para alcançar o tímpano e são modificadas pelas
características ressonantes deste, devido à sua forma que, por ser cilíndrica,
converte-o num sistema ressonante nas frequências centradas nos 3.500 Hz
(Miyara, 1999).
O tímpano é constituído por tecidos conjuntivos em forma de membrana, com
uma área de 55 mm², aproximadamente, formando uma leve concavidade
externa. Ele simplesmente transmite o padrão vibratório para o ouvido médio,
com muito pouca interferência. A sua função é a de formar a primeira parte do
transformador de impedâncias que ocupa o ouvido médio e a de separar
fisicamente ambas as cavidades (Mirol, 2002).

1.4.2. Ouvido Médio

O ouvido médio, visível na figura 8, começa funcionalmente na face interna da
membrana timpânica, que está exposta à câmara-de-ar do ouvido médio, cuja
pressão oscila em torno da pressão atmosférica reinante. Isto é assegurado
pela comunicação com o exterior, através do canal denominado "trompa de
eustáquio", que se abre à atmosfera na faringe (Mirol, 2002).
As ondas sonoras que chocam contra o tímpano fazem vibrar esta delicada
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membrana elástica, que separa o ouvido médio. Ao vibrar, o tímpano move a
cadeia de ossículos do ouvido médio: cada vibração provoca a deslocação do
martelo, cujo cabo está inserido na membrana timpânica, o martelo move a
bigorna e esta, por sua vez, move o estribo, cuja base bate na janela oval e
origina assim uma onda no líquido contido no ouvido interno (Parreira, 2005).
Valdivia (2004) refere que o estribo, sendo o último dos ossículos do ouvido
médio, transmite a vibração mecânica através da janela oval para o ouvido
interno. A superfície da janela oval é aproximadamente quinze vezes mais
pequena que a do tímpano. Esta diferença entre as membranas produz um
aumento da pressão sobre a membrana oval amplificando ainda mais o som
que entra no ouvido interno.
No ouvido médio estão contidos dois músculos que operam no martelo (tensor
do tímpano) e no estribo (estapediano), contraindo-se na resposta a níveis
sonoros elevados.

Martelo

Estribo

Músculo tensor do
tímpano

Músculo
estapediano

Tímpano

Estribo

Janela oval

Figura 8 – Esquema em corte do aparelho auditivo médio humano (adaptado de Costa, 2008, p. 40).

A acção destes dois músculos reduz a amplitude do movimento dos ossículos,
limitando assim a intensidade sonora transmitida ao ouvido interno (Miguel,
2006).
Todo o sistema de transmissão e amplificação do ouvido médio, desde o
tímpano até à janela oval, funciona como um adaptador de impedâncias entre a
baixa impedância acústica do ar e a alta impedância acústica do fluído contido
no ouvido interno.
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1.4.3. Ouvido Interno

Segundo Miguel (2006), o ouvido interno está encerrado numa cápsula óssea,
que se designa por labirinto ósseo, e comunica com o ouvido médio pela janela
oval, e ainda pela janela redonda mais pequena e que se abre na cóclea. O
ouvido interno é um sistema complexo de canais preenchidos por um líquido
(perilinfa) e pode ser dividido em dois sistemas: a cóclea que é um órgão de
audição, e os órgãos de equilíbrio, de entre os quais se destacam os canais
semicirculares, como se pode observar na figura 9.

Janela oval

Vestíbulo
Cóclea

Canais semicirculares

Rampa vestibular
Helicotrema

Rampa média
Janela redonda
Rampa timpânica

Figura 9 – Esquema do ouvido interno humano (adaptado de Costa, 2008, p. 48).

A cóclea, sendo um órgão de audição, é uma estrutura altamente especializada
como órgão receptor de sons. Tem a forma de um canal de paredes ósseas
enrolado em espiral. No seu interior existe uma proporção membranosa que
assume a forma de um triângulo, quando vista em corte transversal. Realçando
novamente a figura 9 pode ver-se o labirinto ósseo, representado numa
estrutura transparente de forma a poder ser visualizado e o labirinto
membranoso.
O lado superior deste triângulo forma a membrana vestibular (ou de Reissner),
e o lado inferior a membrana basilar. Esta membrana apresenta uma estrutura
histológica complexa. Sobre ela encontra-se o órgão de Corti, que contém as
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células cíliadas responsáveis pela audição.
O triângulo em questão divide o espaço ósseo em três porções: uma superior
ou rampa vestibular, uma média ou rampa média e uma inferior ou rampa
timpânica. As rampas timpânicas e vestibulares estão cheias de perilinfa e
comunicam nas extremidades por meio de um orifício, o helicotrema. A rampa
média ou canal coclear contém endolinfa, cuja composição é muito diferente da
perilinfa (Miguel, 2006).
O ouvido interno é o encarregado de realizar a transformação entre a energia
mecânica da onda sonora e uma forma de energia (biológica, de base
electroquímica) capaz de ser transmitida pelas fibras nervosas que, através do
nervo auditivo, levarão a informação para ser processada pelas áreas
correspondentes do Sistema Nervoso Central (Mirol, 2002).
Após a transdução realizada pelas distintas zonas do órgão de Corti, a
informação acústica já decomposta em todas as componentes de frequência
viaja sob a forma de sinais eléctricos pelas vias nervosas (nervo auditivo) até
ao cérebro.
O nervo auditivo, como todos os nervos, tem um comportamento similar aos
cabos eléctricos, isto é, conduzem impulsos eléctricos (chamados potenciais de
acção). Estes potenciais de acção são sinais eléctricos codificados segundo a
sua disposição no tempo (Valdivia, 2004).
A figura 10 ajuda-nos a compreender um pouco do que foi descrito
anteriormente.
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7

Figura 10 – Célula Ciliada, Potenciais de Acção .

Os sons agudos geram ondas que atingem o máximo de vibração na base da
cóclea, ao passo que os sons graves atingem o máximo no seu topo.
O influxo nervoso é posteriormente levado pelo nervo cóclear até ao córtex
cerebral, onde se torna consciente.
Em resumo, uma alteração vibratória da pressão sobre a membrana timpânica
é transmitida pelos ossículos ao líquido do ouvido interno através da janela
oval.
As vibrações propagam-se, então, à membrana basilar, produzindo esforços
transversais nas células cíliadas do órgão de Corti. Estes esforços culminam na
transmissão nervosa ao cérebro através de potenciais de acção (Miguel, 2006).
Para finalizar este capítulo torna-se relevante apresentar a figura 11 que
demonstra de uma forma clara o que se passa na complexa mas eficaz cadeia
de audição humana.

7

Disponível em www.bioaula.com.br, consult. 3 Dez. 2008.
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Mecanismo
da Audição

Energia

Sonora

Ouvido Externo

Energia

Mecânica

Energia

Hidráulica

Ouvido Médio
Ouvido Interno

Energia

Eléctrica

Tronco Encefálico

Córtex Cerebral

8

Figura 11 – Mecanismo da Audição Humana .

Esquematicamente observamos as diferentes fases da transformação da
energia sonora mediante a passagem do som pelas 3 distintas partes do ouvido
até à informação chegar ao córtex cerebral.
1.5. Audibilidade

É geralmente aceite que a percepção individual do ruído depende das
características do mesmo, isto é, da intensidade, do espectro e da frequência
com que ocorre. Até certo ponto, são factores como a idade do indivíduo, o seu
estado emocional, os gostos, as crenças ou o modo de vida que determinam o
grau de incomodidade do ruído (Safety News, 2000).
Segundo Miguel (2006), havendo um mesmo nível de pressão sonora, o ser
humano reage de formas diferentes aos diversos tipos de sons, fruto das
características anatómicas e fisiológicas, quer a nível da estrutura do aparelho
auditivo, quer do sistema nervoso. A Brüel e Kjaer (2008a) corrobora com esta
ideia dizendo que os factores que determinam a audibilidade subjectiva
(Loudness) de um som, são tão complexos que continuam a ser alvo de
pesquisa. Um desses factores é que o ouvido humano não é igualmente
8

Disponível em www.bioaula.com.br, consult. 30 Nov. 2008.
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sensível a todas as frequências, mas é mais sensível na faixa entre 2000Hz e
5000Hz, e menos sensível para frequências extremamente baixas ou altas.
Para complicar as coisas ainda mais, este fenómeno é mais pronunciado para
baixos Níveis de Pressão Sonora (NPS) do que para altos NPS.
Bernabeu Taboada (2007) refere que a personalidade, o estado psíquico em
dado momento e a sensibilidade individual, fazem alterar a importância e o grau
de incómodo que se percepciona perante um determinado ruído ou ambiente
ruidoso.
De acordo com Miguel (2006), o nível de audibilidade é medido em fones e
corresponde, por definição, ao nível de pressão sonora de um som com uma
frequência de 1000Hz. A unidade de intensidade audível é o sone, definido
como a intensidade audível de um estímulo sonoro com a frequência de
1000Hz e um nível de pressão de 40 dB.
Matematicamente estabeleceu-se uma relação entre estas duas grandezas e,
desta forma, verifica-se que a uma alteração de 10 fones num nível de
intensidade audível corresponde a duplicar ou reduzir a metade a intensidade
audível.
A Legislação Portuguesa define, segundo a norma International Standard
Organization

(ISO)

226:2003

(Acoustics

- Normal

equal-loudness-level

contours), uma representação gráfica que estabelece linhas de igual nível de
audibilidade a partir do estudo estatístico das variações na sensação sonora
experimentada por um elevado número de jovens com audição normal
(conforme figura 12).
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Figura 12- Representação gráfica das linhas isofónicas normais para sons puros (Brüel & Kjaer,
9

2008a .

Depois da análise feita a esta representação gráfica das linhas isofónicas
verificamos que a maior sensibilidade auditiva situa-se
situa se entre os 2000 Hz e os
5000Hz. Na prática, para que um aparelho de medição do ruído se comporte
como o ouvido humano é necessário
necessá introduzir-lhe um filtro.
Existem vários tipos de filtros que seguem as normas da legislação e
correspondem de uma forma não linear às diferentes frequências.
São designados por filtros de ponderação (A, B, C e D) como se pode ver
esquematizado na figura
ura 13.

9

Disponível em http://www.bksv.com/
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Figura 13 - Exemplos das características de atenuação dos filtros de ponderação do tipo “A”, “B”,
10

“C” e “D” (Brüel & Kjaer, 2008a)
2008
.

O filtro de ponderação (A) é o mais utilizado na avaliação do ruído ocupacional
pois é o que traduz aproximadamente a resposta do ouvido humano (Miguel,
2006).

Em suma, toda a acção mecânica que altere os valores das variáveis de estado
de um meio material dá origem a oscilações que, propagando-se,
propagando se, vão excitar o
sistema auditivo e traduzir-se
traduzir
em som audível, dependendo da gama de
frequências em causa. O ouvido humano é sensível a uma faixa de frequências
de cerca de 10 oitavas e distingue cerca de 3 a 4 mil tonalidades diferentes. A
gama de intensidade de som que o ouvido pode distinguir é extremamente
ext
elevada (Patrício, 2003).
É por tudo isto que o estudo do som, nas suas múltiplas vertentes, assume,
conjuntamente com o conhecimento dos requisitos de qualidade acústica de
espaços fechados previstos na Legislação Portuguesa, uma importância fulcral
na base do trabalho em planeamento.

10

Disponível em http://www.bksv.com/
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2.1. Ruído Ambiente

O presente quadro apresenta de uma forma esquematizada a evolução da
Legislação do ruído ambiental em Portugal.
Quadro 1 - Ruído Ambiente (SPA, 2009).
Anterior

Actual

D.L. nº 9/2007, 17 de Janeiro
D.L. nº 292/2000, 14 de Novembro
Regime
(RLPS)

Legal

Sobre

Poluição

Regime Geral do Ruído (RGR)
Sonora

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do
Território e do Desenvolvimento Regional
Diário da República (D.R.) n.º 12, Série I de
2007-01-17.

Directiva Comunitária 2002/49/CE, 25 de
Junho

Declaração de Rectificação nº 18/2007, 16
de Março

Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente

Presidência do Conselho de Ministros

O Parlamento Europeu e o Conselho da
União Europeia

D.R. n.º 54, Série I de 2007-03-16.

Alteração ao D.L. nº 292/2000

D.L. nº 278/2007, 1 de Agosto

D.L. nº 76/2002, 26 de Março

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do
Território e do Desenvolvimento Regional

Controlo Sonoro dos Equipamentos para
Utilização no Exterior

D.R. n.º 147, Série I de 2007-08-01
D.L. nº 146/2006, 31 de Julho

Alteração ao D.L. nº 292/2000

Avaliação e Gestão do Ruído Ambiente

D.L. nº 259/2002, 23 de Novembro

Ministério do Ambiente, do Ordenamento do
Território e do Desenvolvimento Regional
D.R. n.º 146, Série I de 2006-07-31
Declaração de Rectificação nº 57/2006, 31 de
Agosto
Presidência do Conselho de Ministros

D.L. nº 293/2003, 19 de Novembro
D.R. n.º 168, Série I de 2006-08-31
D.L. n.º 221/2006 de 8 de Novembro
Matéria de emissões sonoras relativas à
colocação no mercado e entrada em serviço
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de equipamento para utilização no exterior

D.L. nº 76/2002, 26 de Março

Ministério da Economia e da Inovação
D.R. n.º 215, Série I de 2006-11-08
Directiva Comunitária
2005/88/CE, 14 de Dezembro

Directiva Comunitária

Matéria de emissões sonoras para o ambiente
dos equipamentos para utilização no exterior

2000/14/CE, 8 de Maio
O Parlamento Europeu e o Conselho da
União Europeia

Depois de observarmos a esquematização da evolução histórica dos
decretos que regulamentaram o ruído ambiente, até ao actual Decreto-Lei nº
9/2007 de 17 de Janeiro, passaremos a descrever mais pormenorizadamente
esta evolução e o actual RGR. O presente RGR refere que a prevenção do
ruído e o controlo da poluição sonora visa a salvaguarda da saúde humana e
o bem-estar das populações, e constitui uma tarefa fundamental do Estado,
nos termos da Constituição da República Portuguesa e da Lei de Bases do
Ambiente. Desde 1987 que esta matéria se encontra regulada no
ordenamento jurídico português, através da Lei n.º 11/87, de 11 de Abril (Lei
de Bases do Ambiente), e do D.L. n.º 251/87, de 24 de Junho, que aprovou o
primeiro regulamento geral sobre o ruído.
O D.L. n.º 292/2000, de 14 de Novembro, que aprovou o regime legal sobre
poluição sonora, revogou o referido D.L. de 1987 e reforçou a aplicação do
princípio da prevenção em matéria de ruído.
A transposição da directiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 25 de Junho, relativa à avaliação e gestão do ruído ambiente,
tornou premente proceder a ajustamentos ao regime legal sobre poluição
sonora aprovado pelo D.L. n.º 292/2000, de 14 de Novembro, com as
alterações introduzidas pelos Decretos-Lei números 76/2002, de 26 de
Março, 259/2002, de 23 de Novembro, e 293/2003, de 19 de Novembro, de
modo a compatibilizá-lo com as normas ora aprovadas, em especial a
adopção de indicadores de ruído ambiente harmonizados.
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Na oportunidade considerou-se importante proceder também à alteração de
normas do regime legal sobre poluição sonora que revelaram alguma
complexidade interpretativa com consequências para a eficácia do respectivo
regime jurídico.
Urgiu pois clarificar o novo quadro legal relativo a ruído ambiente. Consistiu
no D.L. n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o Regulamento Geral de
Ruído (RGR) e no D.L. n.º 146/2006, de 31 de Julho, Directiva Ruído
Ambiente (DRA), que transpõe a Directiva nº2002/49/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 25 de Junho, relativa à avaliação e gestão do
ruído ambiente.
O âmbito do RGR é mais vasto do que a da DRA, aplicando-se às
actividades ruidosas permanentes, temporárias, às infra-estruturas de
transporte e a outras fontes de ruído susceptíveis de causar incomodidade e
ainda ao ruído de vizinhança. A DRA estabelece um regime especial para as
grandes infra-estruturas de transporte rodoviário, ferroviário e aéreo e para
as aglomerações de maior expressão populacional.
A DRA estabelece a obrigação, a nível comunitário, de recolha de dados
acústicos, elaboração de relatórios sobre o ambiente acústico e de planos de
acção, de forma a criar a base para a definição da futura política comunitária
neste domínio.
Esta normativa está calendarizada segundo duas fases, isto é, na primeira
etapa 2007 e 2012 pressupõe-se a elaboração de Mapas Estratégicos de
Ruído, e entre 2008 e 2013 a execução dos Planos de Acção.
O D.L. n.º 9/2007, de 17 de Janeiro foi rectificado pela Declaração de
Rectificação n.º18/2007, de 16 de Março. e alterado pelo Decreto-Lei n.º
278/2007, de 1 de Agosto.
O D.L. n.º 146/2006, de 31 de Julho foi rectificado pela Declaração de
Rectificação n.º57/2006, de 31 de Agosto (Bernardo, Guedes, Leite e Perez,
2007).
O D.L. nº 9/2007, 17 de Janeiro, Regulamento Geral de Ruído, refere
também no capítulo III, medidas de redução de ruído (nº2 e nº 3 do artº13º),
estas são as prioridades de actuação: i) medidas de redução na fonte; ii)
medidas de redução no meio de propagação; iii) medidas de redução no
receptor (Ministério do Ambiente, 2007).
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2.2. Acústica de Edifícios

O quadro 2 representa de uma forma esquematizada a evolução da
Legislação da Acústica de Edifícios em Portugal.

Quadro 2 - Acústica de Edifícios (SPA, 2009).
Anterior

Actual
D.L. nº 96/2008, 9 de Junho

Regulamento de Requisitos Acústicos dos
Edifícios (RRAE)
D.L. nº 129/2002, 11 de Maio
Regulamento de Requisitos Acústicos dos
Edifícios (RRAE)
Ministério do Ambiente, do Ordenamento do
Território e do Desenvolvimento Regional
D.R. N.º 110, série I de 2008-6-9

Após a visualização da evolução da regulamentação nacional da acústica de
edifícios, passaremos a descrever sucintamente esta evolução e mais
pormenorizadamente o actual RRAE. O D.L. n.º 129/2002, de 11 de Maio,
aprovou o Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios (RRAE) que
regulou a vertente do conforto acústico no âmbito do regime da edificação,
contribuindo para a melhoria da qualidade do ambiente acústico e para o
bem-estar e saúde das populações, em articulação com o regime jurídico
relativo ao ruído ambiente.
O actual enquadramento legal do ruído, estabelecido pelo D.L. n.º 146/2006,
de 31 de Julho, que procede à transposição para o ordenamento jurídico
interno da Directiva n.º 2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho,
de 25 de Junho, relativa à avaliação do ruído ambiente, e pelo Decreto-Lei
n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, que aprova o Regulamento Geral do Ruído
(RGR), torna necessário proceder à revisão do RRAE, de modo a
compatibilizá-lo com estes diplomas.
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Com a presente alteração legislativa assegura-se a coerência entre a
legislação que regula a exposição ao ruído exterior, assente em critérios
específicos de uso do solo, e os requisitos exigidos para a qualidade
habitacional e o uso dos edifícios.
O presente RRAE especifica no capítulo II, artigo 7º a regulamentação para
os requisitos acústicos dos edifícios Escolares e similares nos aspectos
técnicos de construção. No artigo 9º do capítulo II poderemos analisar a
regulamentação para os recintos desportivos, a saber:

A construção de edifícios que se destinem a usos desportivos deve cumprir
os seguintes requisitos acústicos:
1-

No

interior

dos

recintos

desportivos,

considerados

mobilados

normalmente e sem ocupação, o tempo de reverberação, T, correspondente
à média aritmética dos valores obtidos para as bandas de oitava centradas
nas frequências de 500 Hz, 1000 Hz e 2000 Hz, deverá satisfazer as
condições seguintes (nas quais V se refere ao volume interior do recinto em
causa):
a)T500Hz-2kHz≤0,15V1/3;
b) T500 Hz-2kHz ≤ 0,12 V 1/3 (se os espaços forem dotados de sistema de
difusão pública de mensagens sonoras).
2- A determinação do tempo de reverberação deve ser efectuada em
conformidade com o disposto na normalização portuguesa aplicável ou, caso
não exista, na normalização europeia ou internacional.
3- Nas avaliações in situ destinadas a verificar o cumprimento dos requisitos
acústicos dos edifícios deve ser tido em conta um factor de incerteza, I,
associado à determinação das grandezas em causa.
4- O edifício, ou qualquer das suas partes, é considerado conforme aos
requisitos acústicos aplicáveis quando o valor obtido para o tempo de
reverberação, T, diminuído do factor I no valor de 25% do limite regular,
satisfaça o limite regulamentar (Ministério do Ambiente, 2008).
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2.3. Exposição ao Ruído

Novamente

apresentamos

esquematicamente

a

Legislação

que

regulamentou e que regulamenta na actualidade a exposição ao ruído em
Portugal e que poderá ser analisada no quadro 3.

Quadro 3 - Exposição ao Ruído (SPA, 2009).

Anterior
Decreto Regulamentar nº 9/92, 28 de

Actual
D.L. nº 182/2006, 6 de Setembro

Abril regulamenta o D.L. nº 72/1992, 28
de Abril

Exposição ao Ruído em Locais de Trabalho
(Ruído Ocupacional)
Ministério do Trabalho e da Solidariedade
Social
D.R. n.º 172, Série I de 2006-09-06

Lei nº 113/1999, 3 de Agosto, o artigo 5º

Directiva Comunitária

da Lei nº 113 altera o artigo 3º do D.L. nº
72/1992

2003/10/CE, 6 de Fevereiro
Prescrições

Mínimas

de

Segurança

e

Saúde em

Matéria de Exposição dos

Trabalhadores aos Riscos devidos ao Ruído
O Parlamento Europeu e o Conselho da
União Europeia
Directiva Comunitária
86/188/CEE, 12 de Maio n.º 1 do artigo
16.°da Directiva 89/391/CEE

Depois de nos inteirarmos com a totalidade das Leis que regulamentaram a
exposição ao ruído ocupacional, passaremos a citar brevemente a evolução
destas em Portugal e especificamente apresentaremos os detalhes da actual
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regulamentação.
O Ministério do Trabalho (2006) prevê a protecção dos trabalhadores contra
os riscos decorrentes da exposição ao ruído durante o trabalho, através do
D.L. nº 182/2006 de 6 de Setembro de 2006, que transpõe para o direito
interno a Directiva nº 2003/10/CE de 6 de Fevereiro de 2003. Esta legislação
visa sobretudo proteger os trabalhadores contra os riscos de surdez,
segurança e outros efeitos devido à exposição a níveis de ruído muito
elevados.
Este diploma vem revogar a anterior legislação sobre esta matéria (D.L. nº
72/92 e o Decreto Regulamentar nº 9/92, ambos de 28 de Abril).
Esta Legislação é aplicável a todas as actividades dos sectores privado,
cooperativo e social, da administração pública central, regional e local, dos
institutos públicos e das demais pessoas colectivas de direito público, bem
como a trabalhadores por conta própria.
Salientamos alguns aspectos deste regime jurídico do ruído:
Alínea a) do nº 1 do artigo 198º da Constituição:

Artigo 2ºa), faz referência ao perfil de quem pode realizar medições de ruído.
Assim, estas podem ser realizadas não apenas por entidades acreditadas
mas também por técnicos de higiene e segurança do trabalho titulares de
certificado de aptidão profissional válido e com formação específica em
métodos e instrumentos de medição do ruído no trabalho; Artigo 2º b), faz
referência à expressão para calcular a exposição pessoal diária de 8 horas
ao ruído (LEx, 8h); Artigo 2º d) faz referência à expressão para calcular a
média semanal dos valores diários de exposição pessoal ao ruído; Artigo 2º
e) faz referência à expressão para calcular o nível de pressão sonora de pico
(LCpico); Artigo 2º f) faz referência à expressão para calcular o nível sonoro
contínuo equivalente (LAeq,T).

Artigo 3º define os valores limite de exposição e valores de acção:
- Passa a não ser permitida a exposição pessoal diária ou semanal de
trabalhadores a níveis de ruído iguais ou superiores a 87 dB(A) ou a valores
de pico iguais ou superiores a 140 dB(C), sendo estes valores definidos
como os valores limite de exposição (VLE), em cuja determinação se passa a
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considerar a atenuação dos protectores auditivos. Esta consideração
significa que se fosse possível medir os níveis de ruído no interior do canal
auditivo, utilizando um protector auditivo conveniente, a exposição do
trabalhador nunca deverá ser igual ou superior ao nível sonoro contínuo
equivalente (LEx,8h) de 87 dB(A) ou a valores de pico (LCpico) iguais ou
superiores a 140dB(C).
- Para além de um VLE consideravelmente inferior, este diploma legal
substitui o até então denominado “nível de acção” por dois níveis distintos,
agora chamados “valores de acção superior e inferior”, como sendo os níveis
de exposição diária ou semanal ou os níveis da pressão sonora de pico que,
em caso de ultrapassagem, implicam a tomada de medidas preventivas
adequadas à redução do risco para a segurança e saúde dos trabalhadores.
Assim, passam a estar definidos três níveis de intervenção:
i) Valores de acção inferiores: LEx,8h (1) = 80 dB(A) e LCpico = 135 dB(C)
equivalente a 112 Pa;
ii) Valores de acção superiores: LEx,8h (1) = 85 dB(A) e LCpico = 137 dB(C)
equivalente a 140 Pa;
iii) Valores limite de exposição: LEx,8h (1) = 87 dB(A) e LCpico = 140 dB(C)
equivalente a 200Pa.
Artigo 4º nº 7 anexo I, refere a Medição do ruído, no que concerne a
instrumentos de medição (2); Posições de medição (3); Intervalos de tempo de
medição (4); Os valores de acção ou o valor limite da exposição pessoal diária
se situem dentro da margem de erro das medições, entendendo-se por margem
de erro o intervalo entre o resultado da medição subtraído e adicionado do
valor da incerteza da medição, representado pela expressão:
LEx,8h – incerteza da medição </= valor de acção ou valor limite </= LEx,8h +
incerteza da medição pode optar-se por:
a) Aumentar o número das medições ou a sua duração, até ao limite em que o
intervalo do tempo de medição coincida com o de exposição, de modo a obter
um grau máximo de exactidão e de redução da margem de erro;
b) O empregador assumir que tais níveis ou limites foram ultrapassados e
aplicar as correspondentes medidas preventivas (5); Relativamente aos locais
de trabalho em que a exposição sonora diária é muito variável de um dia para o
outro, prevê-se a utilização do nível de exposição sonora semanal para a
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avaliação da exposição, desde que esse valor não exceda o valor limite de
exposição. Alínea a) do nº 1 do artigo 198º da Constituição: artigo 4º nº 7 anexo
I, item 6 e 7.
Artigo 6º nº 7 anexo IV, Lista indicativa de medidas que devem ser tomadas
para a redução dos riscos ligados à exposição dos trabalhadores ao ruído
durante o trabalho:
1 — Medidas de carácter específico para redução do ruído na fonte;
2 — Medidas para a redução da transmissão do ruído;
3 — Medidas de redução da radiação sonora;
4 — Medidas respeitantes à acústica de edifícios;
5 — Organização do trabalho.

Artigo 7º nº 1, anexo IV, Indicações e orientações para a selecção de
protectores auditivos.

2.4. Tabela Nacional de Incapacidades
O presente quadro apresenta de uma forma esquematizada a
evolução da Tabela Nacional de Incapacidades que protege o
trabalhador na sua actividade profissional em Portugal.
Quadro 4 - Tabela Nacional de Incapacidades (SPA, 2009).

Anterior

Actual
D.L. nº 352/2007, 23 de Outubro
Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes
de Trabalho e Doenças Profissionais

D.L. nº 341/1993, 30 de Setembro

Tabela Indicativa para a Avaliação da
Incapacidade em Direito Civil
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social
D.R. N.º 204, Série I de 2007-10-23

Conforme o quadro anterior podemos observar a evolução histórica dos
decretos que regulamentaram a tabela nacional de incapacidades, até ao
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actual D.L. nº 352/2007 de 23 de Outubro. Passaremos a descrever mais
pormenorizadamente esta evolução e o actual RGR.
O D.L. n.º 352/2007, de 23 de Outubro, aprova a nova Tabela Nacional de
Incapacidades por Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais, e aprova a
Tabela Indicativa para a Avaliação da Incapacidade em Direito Civil. O
Ministério do Trabalho (2007) tem como objectivo presente neste diploma,
assegurar uma melhor protecção dos trabalhadores cujas incapacidades para o
exercício da actividade profissional decorram de acidente de trabalho ou
resultem de doença de cariz laboral, designadamente através da compensação
da redução ou perda total da capacidade de ganho. Neste sentido, revê e
actualiza a Tabela Nacional de Incapacidades por Acidentes de Trabalho e
Doenças Profissionais. É revogado o D.L. n.º 341/93, de 30 de Setembro. Esta
nova Tabela entrou em vigor 21 de Janeiro de 2008.
O actual diploma visa assegurar uma melhor protecção dos trabalhadores cujas
incapacidades para o exercício da actividade profissional decorram de acidente
de trabalho ou resultem de doença de cariz laboral, designadamente através da
compensação da redução ou perda total da capacidade de ganho. No anexo I
do capítulo IV do presente Decreto-Lei, no que respeita à Otorrinolaringologia,
são descritos vários procedimentos legais que passaremos a descrever pois
consideramos os mais pertinentes:

4- Para avaliar, de forma efectiva, a acção do ruído sobre a cóclea, do ponto de
vista lesivo, interessa caracterizá-lo como sonotraumático. O ruído do posto de
trabalho só é sonotraumático a partir de Leq 87 dB (A).

6- Os silêncios ou locais com ruído com nível não traumático permitem a
recuperação da audição, sem lesão da cóclea. Nestes casos trata -se de fadiga
auditiva, que é reversível sem sequela. Por isso a pressão sonora destes locais
deve entrar no cálculo do Leq dB (A), quando o posto de trabalho for móvel,
para efeitos de reparação.

8- O Leq dB (A) do ruído efectivamente suportado pela cóclea do trabalhador
para efeitos de reparação deve ter em conta os níveis mais altos, os mais
baixos e os quase silêncios na jornada do trabalho (oito horas). Este Leq dB (A)
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deve ser calculado com as expressões matemáticas contidas na NP -1733 ou
na Directiva 2003/10/CE.

10- O ruído com Leq 85 dB (A) é considerado cota de alarme para efeitos de
prevenção, no âmbito da higiene e segurança do trabalho e da medicina do
trabalho. Só o ruído com Leq 87 dB (A) é lesivo para a cóclea. A ausência do
estudo do ruído nos postos de trabalho e a ausência de medidas de prevenção
nos locais e ambientes de trabalho responsabilizam os empregadores por
quaisquer danos para os trabalhadores.

11- Só é considerado lesivo para a cóclea o ruído no posto de trabalho com
Leq 87 dB (A), calculados de acordo com o n.º 8 destas instruções e usando as
expressões matemáticas contidas na Norma Portuguesa NP -1733 ou na
Directiva 2003/10/CE.

13- O chamado escotoma, vale ou entalhe centrado nos 4000 Hz, no traçado
audiométrico, como dado isolado, não permite o diagnóstico de trauma sonoro,
por não ser patognomónico (Diz-se de um sintoma ou de um sinal que
caracterizam especificamente uma doença, bastando a sua simples presença
para estabelecer o diagnóstico). Este acidente do traçado pode ocorrer noutras
situações que nada têm a ver com o ruído.

14- O diagnóstico de surdez profissional deve basear-se sempre em três
factores:
a) Tempo mínimo de exposição;
b) Ruído com características sonotraumáticas;
c) Imagem de lesão no traçado audiométrico.

15- O processo clínico (para efeitos de reparação) deve ter, como mínimo, as
seguintes peças:
a) Inquérito profissional;
b) Estudo do Leq db (A) do posto de trabalho;
c) História clínica, incluindo o passado otítico e outros correlacionados;
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d) Audiograma tonal de condução aérea e de condução óssea e timpanograma
(É a medida da compliância em relação com a variação de pressão, ou seja, as
diferentes posições que a membrana timpânica assume conforme a variação da
pressão).

19- Existe nexo de causalidade quando estão reunidos e bem caracterizados:
a) O tempo mínimo de exposição efectiva ao ruído;
b) A característica sonotraumática desse mesmo ruído no posto de trabalho,
conforme o n.º 11 destas instruções.
Só neste caso o escotoma de 4000 Hz, no traçado audiométrico, pode impor o
diagnóstico de surdez profissional se outra causa não for identificada.

Hipoacusia

No que respeita à hipoacusia o D.L. nº 352/2007, de 23 de Outubro, destinou
no anexo I do Capítulo IV um artigo, o número 8, e refere que:
As perdas médias ponderadas devem ser calculadas sobre as frequências de
500, 1000, 2000 e 4000 ciclos por segundo.
A perda média é a média aritmética ponderada das perdas observadas nas
frequências de 500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 4000Hz, sendo os coeficientes de
ponderação, respectivamente, 2, 4, 3 e 1.

Hipoacusia de Origem Traumática

A Hipoacusia de Origem Traumática (acção mecânica) é contemplada no artigo
8.1 do presente Decreto-Lei, e refere que:
As perdas de origem traumática (acção mecânica) no acidente de trabalho
(AT), é calculada através das perdas audiométricas nas frequências 500Hz,
1000Hz, 2000Hz e 4000Hz.
As perdas são lidas na via aérea. O cálculo é feito a partir de 0 dB, de acordo
com o quadro seguinte, não havendo limite mínimo a partir do qual é
indemnizável.
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Quadro 5 - Perdas médias ponderadas em acidente de trabalho, segundo o Decreto-Lei nº
352/2007, de 23 de Outubro.

A Hipoacusia de Origem Sonotraumática (Surdez Profissional)

A Hipoacusia de Origem Sonotraumática (Surdez Profissional) é contemplada
no artigo 8.2 do presente Decreto-Lei, e refere que:
Agente causal: ruído com Leq 87 dB (A) ou mais, calculado através das
fórmulas matemáticas contidas na NP -1733 ou na Directiva 2003/10/CE.
A incapacidade é calculada através das perdas audiométricas nas frequências
500Hz, 1000Hz, 2000Hz e 4000Hz. As perdas são lidas na via óssea.
Quando o RINNE for positivo, isto é, após a comparação entre os resultados
obtidos pela média da via aérea e da via óssea, o Rinne é positivo quando a via
aérea for igual à via óssea.
O direito à indemnização ou reparação ocorre a partir de 35dB de perdas
médias ponderadas no melhor ouvido, de acordo com o quadro 6.
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Quadro 6 – Perdas médias ponderadas em surdez profissional, segundo o Decreto-Lei nº
352/2007, de 23 de Outubro.

Acufenos

No que respeita aos Acufenos, o D.L. nº 352/2007, de 23 de Outubro, destinou
no anexo I do Capítulo IV um artigo, o número 9, e refere que:
-Estes não estão sistematicamente ligados a uma perda auditiva e, a sua
intensidade, não depende da importância da perda.
-Não há testes que permitam objectivar este distúrbio. O perito pode todavia
recorrer a uma acufenometria (caracterização segundo uma perspectiva
psicoacústica e pesquisa o tipo de acufeno – zumbidos, apito, chiado)
subjectiva ou a testes de reconhecimento valor como por exemplo, o
questionário DET, que pretende medir o grau de distress psicológico (avaliação
da saúde mental nos seus aspectos negativos) ou ao questionário SEV que
pretende integrar o zumbido numa escala subjectiva de severidade. Na maior
parte dos casos em 12 a 18 meses surge um fenómeno de habituação cerebral.
-Os acufenos isolados ou sem hipoacusia indemnizável mas com história de
sonotraumatismo ou acidente devem ser também valorizados e portanto
indemnizáveis.
-A taxa a atribuir aos acufenos pode ir de 0,01 a 0,05.
-Nos casos de atingimento psicoafectivo severo a determinação da taxa de
incapacidade deve fazer-se num contexto multidisciplinar.
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-Os acufenos desde que previsivelmente associados à perda auditiva devem
ser adicionados aritmeticamente à incapacidade atribuída com base na
hipoacusia.
No D.L. nº 352/2007, de 23 de Outubro, podemos também verificar que no
anexo II no capítulo I dentro da otorrinolaringologia refere que a avaliação da
audição faz-se em 2 tempos: com a ajuda dos quadros 7 e 8 da perda auditiva
e percentagem de discriminação.
No que respeita às perdas auditivas médias o D.L. nº 352/2007, de 23 de
Outubro, na página7788 refere o seguinte: estabelece -se por referência ao
défice tonal em meio de condução aérea medida em decibéis sobre 500, 1000,
2000 e 4000 hertz, atribuindo coeficientes de ponderação de 2, 4, 3 e 1,
respectivamente. A soma é dividida por 10. Toma-se por referência o quadro 7.
Quadro 7 - Perda auditiva para acufenos, segundo o Decreto-Lei nº 352/2007, de 23 de Outubro.

Dentro das perdas auditivas médias o D.L. nº 352/2007, de 23 de Outubro,
insere as distorções auditivas na página7789 e refere o seguinte:
A avaliação deve ser feita por confrontação da taxa bruta com os resultados de
uma audiometria vocal para apreciar eventuais distorções auditivas (recobro
em particular) que agravem a perturbação funcional.
O quadro 8 propõe as taxas de incapacidade que podem ser discutidas por
confronto com os resultados de audiometria tonal liminar.
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Quadro 8 - Percentagem de discriminação, segundo o Decreto-Lei nº 352/2007, de 23 de
Outubro.

Conclusivamente sabemos que, diariamente, milhões de trabalhadores
europeus são expostos ao ruído e a todos os riscos inerentes a essa exposição
nos seus locais de trabalho.
Embora se trate de um problema mais claramente associado a sectores como o
da transformação e da construção, o ruído pode ser igualmente problemático
em toda uma série de ambientes de trabalho, uns dos quais são os espaços
Escolares, em áreas como a educação.
As entidades patronais têm o dever legal de proteger a saúde e a segurança
dos seus empregados de todos os riscos relacionados com o ruído no local de
trabalho. As entidades patronais devem:
i) Efectuar uma avaliação dos riscos; ii) Com base na avaliação dos riscos,
elaborar um programa de medições; iii) Informar, consultar e formar os
trabalhadores sobre os riscos que correm, sobre métodos de trabalho com
baixo nível de ruído; iv) Controlar os riscos e reavaliar as medidas de
prevenção;
Para tal é fundamental conhecer toda a Legislação inerente à acústica e os
aspectos de responsabilidade jurídica (Agência Europeia para a Segurança e a
Saúde no Trabalho, 2005).
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O Ruído

3.1. Definição de Ruído

No Seminário sobre “Ruído Ocupacional e Vibrações”, desenvolvido pela Brüel
e Kjaer (2008a), o ruído foi definido como sendo o conjunto de diversos sons
desagradáveis e indesejáveis.
No entanto, ruído e som podem ser termos equivalentes, apesar de falarmos do
primeiro como qualquer sinal sonoro desagradável quer pela sua intensidade
quer pela qualidade (Lopez Barrios, 2004).
Do ponto de vista físico, pode então definir-se o ruído como toda a vibração
mecânica, estatisticamente aleatória, de um meio elástico. Do ponto de vista
fisiológico será todo o fenómeno acústico que produz uma sensação auditiva
desagradável ou incomodativa. Para se caracterizar um ruído devemos atender
a vários conceitos: o nível sonoro e a frequência ou a composição ou espectro
se se tratar de um som puro ou de um som complexo, respectivamente (Miguel,
2006).
É difícil definir com precisão ruído. No entanto verificamos que as definições
giram à volta das noções de, som desagradável, som que cria incómodo, som
nocivo ou que perturba alguém.
Se formos ao dicionário de Língua Portuguesa, a palavra ruído deriva do latim
“rugitu”, isto é, rugido.
A palavra ruído tem por sinónimos: estrondo; estrépito; fragor; bulício; som
inarmónico produzido por corpo que cai ou estala; rumor prolongado; todo o
factor que, num acto comunicativo, perturba a transmissão da mensagem
(Porto Editora, 2008).

3.2. Tipos de Ruído

Para fazermos uma avaliação do ruído num determinado local, necessitamos
de conhecer, segundo Miguel (2006), o espectro de frequência, as variações de
nível com o tempo e as características do campo sonoro.

O espectro de ruído pode ser contínuo ou com sons puros audíveis.
Segundo a dependência do tempo, Miguel (2006) caracteriza o ruído em
estacionário ou uniforme e não estacionário. A diferença existente nestes dois
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tipos de caracterização é que numa circunstância existem valores mínimos de
flutuação numa extensão apreciável durante o período de observação
(estacionário ou uniforme) e, na outra situação o nível varia significativamente
durante o período de observação.
Miguel (2006) refere também que o ruído não estacionário pode ser subdividido
em três tipos:
i) Flutuante - o nível varia continuamente numa extensão apreciável do período
de observação;
ii) Intermitente - o nível desce abruptamente para o nível de ruído de fundo
várias vezes durante o período de observação, mantendo-se constante um
certo tempo, 1 segundo ou superior;
iii) Impulsivo – Um ou mais impulsos violentos de energia com duração igual ou
inferior a 1 segundo e separados por mais de 0,2 segundos;

O ruído impulsivo subdivide-se em dois tipos:
- Impulso isolado;
- Impulso quase estável – série de impulsos de amplitude comparável em
intervalos menores de 0,2 segundos entre os impulsos individuais.

No que concerne ao campo sonoro faz-se a seguinte classificação:
i) Campo Livre – situado numa área afastada de superfícies reflectoras;
ii) Campo Reverberante – porção do campo sonoro num espaço de teste em
que a influência do som emitido directamente pela fonte é desprezável;
iii) Campo Semi-Reverberante – situado numa área ampla com superfícies
moderadamente reflectoras;
iv) Campo divergente hemisfericamente – campo sonoro de uma fonte
omnidireccional que está situada próximo de uma superfície reflectora rígida
(geralmente, o solo), mas livre de outras obstruções.

3.3. Porquê Medir o Ruído?

As medições sonoras permitem análises precisas e científicas dos seus
incómodos. No entanto o grau de incómodo varia de pessoa para pessoa, como
foi explicado anteriormente no capítulo 1“O som no ar”, sendo difícil mensurar
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cientificamente para cada pessoa. Todavia, as medições dão-nos um meio
objectivo de comparar incómodos sonoros, sob diferentes condições.
Por outro lado as medições sonoras indicam claramente quando um som pode
causar dano à audição, permitindo que se possam tomar medidas de
prevenção (Brüel & Kjaer, 2008a).
Os testes audiométricos permitem a avaliação da sensibilidade auditiva de um
indivíduo.
Resumindo, a medição e a análise do som são uma poderosa ferramenta de
diagnóstico nos programas de redução do ruído permitindo a melhoria da
qualidade das nossas vidas (Brüel & Kjaer, 2008a).
Na legislação Portuguesa o RGR que está definido no D.L. nº 9/2007, de 17 de
Janeiro, distingue ruído ocupacional de ruído ambiental.
O Ruído Ocupacional é o alvo principal do nosso estudo e inerente a este serão
avaliados o trauma auditivo e o grau de incomodidade directa e/ou indirecta.
O Instituto Português da Qualidade, que é a entidade nacional responsável pela
coordenação, gestão geral e desenvolvimento do Sistema Português da
Qualidade, bem como de outros sistemas de qualificação no domínio
regulamentar, que lhe sejam conferidos por lei, estabelece normas, e estas não
são mais do que um documento estabelecido por consenso e aprovado por um
organismo

reconhecido,

que

fornece

regras,

linhas

directrizes

ou

características, para actividades ou seus resultados, garantindo um nível de
ordem óptimo num dado contexto. Assim sendo são utilizadas as seguintes
Normas Portuguesas para a realização de medições acústicas, a saber:
NP 1730 Descrição e medição do ruído ambiente, parte 1: grandezas
fundamentais e procedimentos, parte 2: Recolha de dados relevantes para o
uso do solo e parte 3: Aplicação aos limites do ruído.

3.4. Equipamentos de Medição dos Níveis de Pressão Sonora

As

medições

obedecem

a

normas

[(ISO)

-

International

Standards

Organisation) e (IEC)- International Electrotechnical Comission] que indicam o
modo de as efectuar e o tipo de aparelhos a utilizar.
O sonómetro é o aparelho utilizado e não é mais do que um medidor do nível
de ruído. Para se efectuar a caracterização de campos sonoros em espaços
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fechados este deverá ter um filtro de ponderação (A), respostas a impulsos e
indicar o nível sonoro contínuo equivalente. Também pode ser acoplado um
analisador de frequências (filtros), caso se pretenda efectuar uma determinação
do espectro de ruído (Miguel, 2006).
Segundo explicita o RGR e a norma Portuguesa NP 1730, o indicador base do
ruído, para efeitos da análise dos níveis de pressão sonora de um espaço
fechado é o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, (LAeq,A) .
O conhecimento dos níveis sonoros pressupõe a determinação dos seguintes
parâmetros:
i) LAeq,t do ruído ambiente, isto é, durante a ocorrência do ruído particular da
actividade ou actividades em avaliação; ii) Determinação do LAeq,t do ruído
residual, isto é, efectuada na ausência do ruído particular em análise; iii)
Detecção de ruídos tonais e/ou impulsivos, isto é, a existência de ruídos tonais
ou impulsivos é determinada nas medições referentes ao ruído ambiente, já
que se pretende determinar se constituem características do ruído particular.
Após a recolha dos dados segue-se o tratamento de resultados através do
cálculo da média logarítmica aplicando-se as seguintes expressões:

i)

Cálculo da Exposição Pessoal Diária de um trabalhador ao ruído

L Aeq ,Te

 1
= 10 log 
Te

Te

∫
0

p A2 (t ) 
dt 
p02


Nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, calculado para um período
normal de trabalho diário de 8h (T0) que abrange todos os ruídos presentes no
local de trabalho incluindo o ruído impulsivo.

ii)
LCpico

Cálculo do Nível de Pressão Sonora de Pico
 pCpico 

= 10 log
 p0 

2

Valor máximo de pressão sonora instantânea a que o trabalhador está exposto,
ponderado C, expresso em pascal.
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Cálculo do Nível Médio Semanal de Pressão Sonora

 1 m (0,1L ) 
L EX ,8h = 10 log  ∑10 EX ,8 h k 
 5 k =1

Média semanal dos valores diários de exposição com uma duração específica
para cada Professores.

iv)

Cálculo do Nível de Avaliação

Sempre que for detectada a existência de componentes impulsivas (K1) ou
tonais (K2) no ruído ambiente, torna-se necessário calcular o valor do nível de
avaliação (LAr,t), de acordo com a expressão seguinte,
LAr,t = LAeq,t + K1 + K2

Torna-se extremamente importante entender o significado de nível sonoro
contínuo equivalente (LAeq,t). O nível sonoro varia com o tempo, sendo
necessário explicitar uma relação entre o nível e a sua duração. O LAeq,t
representa um nível sonoro constante que, se estivesse presente durante todo
o tempo de exposição, produziria os mesmos efeitos, em termos de energia,
que o nível variável.
Num exemplo prático facilmente se percebe que um ruído com intensidade de
93dB com uma duração de 5 horas é igual, em termos de energia acústica, a
um ruído com 100 dB de intensidade durante 1 hora e com 4 horas seguintes
de silêncio. Deve-se então ter em conta a integração da quantidade de ruído
recebido pelo ouvido num determinado intervalo de tempo. Miguel (2006) refere
que a integração é regida por dois critérios:
i) Critério de igual energia – afirma que quantidades iguais de energia
acústica alcançando o ouvido produzem o mesmo efeito, seja qual for a
distribuição no tempo. Recomendado pela ISO.
ii) Critério de igual pressão – indica que a integração se realiza na
dependência da pressão sonora. Recomendado pela OSHA (Occupational
Safety and Health Administration).
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No quadro seguinte pode ser analisado o número de horas de exposição diária
a diferentes níveis de intensidade de ruído segundo os dois critérios
anteriormente descritos.

Quadro 9 - Quadro comparativo dos tempos de exposição entre os critérios OSHA e ISO
(Miguel, 2006, p. 359).

Na legislação Portuguesa, o D.L. nº 182/2006, 6 de Setembro, descreve a
protecção dos trabalhadores contra os riscos decorrentes da exposição ao
ruído durante o trabalho. A descrição mais pormenorizada deste decreto,
encontra-se no capítulo 2 “Legislação sobre Acústica em Portugal”.
As grandezas físicas, nomeadamente os níveis da exposição pessoal diária e o
da média semanal dos valores diários de exposição do trabalhador ao ruído,
estão definidas na norma ISO 1999:1990 - Acústica - Determinação da
exposição ao ruído ocupacional e estimativa de perda auditiva induzida por
ruído, bem como também no D.L. nº 182/2006, 6 de Setembro (Miguel, 2006).
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Na figura 14 podemos observar um sonómetro de precisão com análise
espectral em tempo real.

Figura 14 - Sonómetro de precisão (Patrício, 2003, p. 362).

Este pode ser encarado como um caracterizador de campos sonoros e é
utilizada uma cadeia de medição que é constituída por:
i) Um transdutor que converte a pressão sonora num sinal eléctrico - microfone;
ii) Um sistema de amplificação de sinal;
iii) Um circuito de ponderação em frequência (ex. malha A);
iv) Um circuito de obtenção de valores eficazes – conversor analógico/digital;
v) Um mostrador.

Os sonómetros podem ser não-integradores e integradores operando em tempo
real, ou não, como se verifica na figura 15.

Figura 15- Esquema de funcionamento do sonómetro não integrador e do sonómetro
integrador (Patrício, 2003, p. 21).
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Os sonómetros não integradores dão-nos a informação para cada instante, e os
sonómetros integradores informam-nos para um determinado intervalo de
tempo de medição.
Para finalizar, falta clarificar que existem outros aparelhos de medição portáteis
como, por exemplo, dosímetros, registadores gráficos e registadores em fita
magnética.
Os dosímetros permitem uma aplicação pessoal e determinam a dose de ruído
a que foi exposto. Os registadores gráficos são portáteis e permitem a
obtenção simultânea dos níveis sonoros e do registo gráfico dos mesmos. Os
registadores em fita magnética utilizam-se quando é necessário efectuar uma
análise laboratorial posterior (Patrício, 2003).

Pelo exposto, podemos dizer que o som sempre fez parte da vida quotidiana.
Todavia, nas sociedades modernas, grande parte do som é entendido
desagradavelmente pelo auditor, ou seja, como incomodativo e sem conteúdo
informativo, sendo definido nesta circunstância como ruído. Por esta evidência
se constata que o ruído, como “subconjunto” do som, não depende somente
das suas características físicas (amplitude, frequência e duração) mas também
da atitude que o ser humano tem relativamente à sua percepção (Patrício,
2003).
No sentido de efectuar a caracterização de campos sonoros, tanto em espaço
livre como em recintos fechados, é utilizada uma cadeia de medição, designada
por sonómetro, cuja finalidade é a de traduzir a pressão sonora estabelecida
em informação legível e facilmente utilizada. À parte da necessidade de
avaliação da exposição de trabalhadores ao ruído em locais de trabalho com o
fim de quantificar possíveis riscos para a saúde é, por norma, no interior dos
edifícios que a componente ambiental relativa ao ruído assume um carácter
mais importante.
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4.1. Efeitos do Ruído na Audição

É de conhecimento geral que a humanidade vem nos últimos séculos criando
uma sociedade cada vez mais ruidosa, transformando a intensidade sonora na
mais difundida forma de poluição do mundo moderno e o mais frequente entre
os agentes nocivos à saúde em ambiente de trabalho como referem Abreu e
Suzuki em 2002 (citados por Faria & Suzuki, 2008).
Desta forma, iremos tentar demonstrar até que ponto a exposição ao ruído, por
parte do homem, pode ou não originar uma perda auditiva. Veremos, então,
qual a intensidade de ruído necessário para que este se torne incómodo ou
intolerável para o aparelho auditivo. Também será feita referência aos anos de
exposição necessária para que os efeitos negativos eventualmente se tornam
reais.
Que sons e que intensidade afectam a audição?
Convém desde já esclarecer que é a intensidade do ruído e não a sua origem
que provoca danos auditivos e, é importante também entender que não existem
limites específicos de perigosidade. No entanto, parece ser unânime que para
sons de intensidade abaixo de 75dB (A), o risco de perda auditiva é mínimo. As
exposições iguais ou superiores a 85dB (A) durante 8 horas diárias associamse a perdas auditivas ao fim de 10-20 anos de exposição (NIH, 2000).
Os efeitos nocivos do ruído não respeitam padrões culturais e os seus efeitos
sobre a saúde, entendida esta segundo a OMS como a situação de não apenas
a ausência de doença mas um completo estado de bem-estar físico, mental e
social (OMS, 1946), são extensos e preocupantes.

A OMS apresenta várias publicações no que respeita à temática do ruído, no
que concerne à definição, regulamentação, prevenção, protecção e legislação.
Passaremos a citar vários documentos que poderão ser pesquisados no
respectivo site oficial da Organização, tal como o exemplo da compilação
editada por Goelzer, Colin, Hansen and Sehrndt (sd.) no Federal Institute of
Occupational Safety and Health, publicado pela OMS (2001).
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Para simplificar a compreensão dos efeitos do ruído sobre a saúde dividimos os
seus efeitos em três categorias, segundo Bernabeu Taboada (2007): i) Efeitos
do ruído na audição; ii) Efeitos gerais do ruído no organismo; iii) Efeitos
psicológicos do ruído.

4.1.1. Surdez Sonotraumática

As perdas auditivas variam em função da intensidade e da duração do ruído
sendo mais evidentes para sons puros e para as frequências mais elevadas
(Miguel, 2006).
As perdas auditivas originadas exclusivamente pela exposição ao ruído, são
designadas por hipoacusias sonotraumáticas (SST), em oposição às perdas
pela idade, presbiacusia, e outras devidas a factores para além do ruído e da
idade, geralmente designadas por “sociocusia” Royster (1994), Strasser e Irle
(2000).
O Instituto Americano de Saúde numa declaração conjunta define surdez
sonotraumática como aquela que é provocada pela exposição a sons de
intensidade e duração suficientes para danificar o aparelho auditivo e originar
perdas auditivas temporárias ou permanentes. As perdas auditivas poderão ser
ligeiras ou gradualmente profundas e resultar no aparecimento de acufenos
(NIH, 1990a).
A perda auditiva induzida pelo ruído, é a segunda forma mais comum de perda
auditiva adquirida após perdas relacionadas com a idade (presbiacusia), como
demonstram os estudos apresentados por Rabinowitz e Rees (2005, citados
por Nandi & Dhatrak, 2008) que verificam que as pessoas que estão expostas a
níveis de ruído superiores a 85 dBA têm uma grande probabilidade de sofrer
uma perda de audição induzida pelo ruído (PAIR).
A PAIR caracteriza-se por uma lesão do tipo neurosensorial, envolvendo lesões
do ouvido interno. É bilateral e simétrica, geralmente afectando as frequências
mais altas (3000Hz, 4000Hz ou 6000Hz) e, em seguida, espalha-se para as
frequências mais baixas (500Hz, 1000Hz ou 2000Hz) (NIH, 1990b).
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4.1.2. Trauma Auditivo
Este tipo de efeito surge da exposição a ruídos breves e de grande intensidade
e ocasiona uma perda auditiva permanente em todas as frequências. É o
exemplo de ruídos que atingem ou até mesmo excedem os 140 dB.
Este tipo de ruído poderá causar lesões na membrana do tímpano, danificar as
células ciliadas ou deslocar a cadeia de ossículos (NIH, 1997).

4.1.3. Diminuição Temporária dos Limiares Auditivos

A diminuição temporária dos limiares auditivos é designada na língua Inglesa
por Temporary Threshold Shift (TTS) e surge da exposição a uma energia
sonora com intensidade moderada a alta, durante um tempo de exposição
alargado.
Não é mais do que uma fadiga auditiva e é determinada pelo grau de perda
auditiva e pelo tempo que o ouvido demora a retomar a audição normal
(Bernabeu Taboada, 2007).
O National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, refere
que a capacidade auditiva do ser humano após estar exposto a um TTS,
geralmente demora entre 16 a 48 horas a estabilizar até à normalidade (NIH,
1997).
Loeb (1986 citado por Arezes, 2002) distingue cinco classes de TTS, tais como,
TTS de muito curta duração, TTS de curto prazo, TTS “ ordinário” ou normal,
TTS de longa duração e TTS assimptótico:

-TTS de muito curta duração – Esta designação está associada a um fenómeno
que é conhecido por “masqueamento residual”. Este caracteriza-se por um
aumento no limiar auditivo durante o primeiro segundo após a exposição a um
estímulo auditivo.

-TTS de curto prazo – Este terá uma duração superior ao de muito curto prazo,
mas não mais de 1 ou 2 minutos. É, de uma forma geral, de pequena dimensão
(dado que não atinge, em princípio, mais de 35 dB) e independente do nível de
exposição. Este tipo de TTS é caracterizado por ser elevado nas frequências
de exposição e cai rapidamente noutras frequências.
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-TTS normal ou “ordinário” – A duração deste tipo de TTS permanece no tempo
entre 2 minutos até 16 horas. Geralmente o valor inicial dos TTS normais (TTS
de 2 minutos depois do fim da exposição ao estímulo) é da ordem dos 25 dB ou
menos. Este TTS é considerado como indicativo de danos irreversíveis
(Melnick, 1991 citado por Arezes, 2002).
É provável que o TTS normal, bem como o TTS de longa duração, sejam, até
certo ponto, resultado do mesmo tipo de mecanismos que os envolvidos no
deslocamento permanente do limiar auditivo (Permanent Threshold Shift –
PTS), pese embora a controvérsia de alguns argumentos utilizados neste
sentido.
Os valores de TTS dependem de diferentes variáveis, por exemplo, a
intensidade do nível de pressão sonora da exposição, a duração da exposição
(Melnick, 1991; Nilson, 1991), a intermitência e variações do nível de pressão
sonora (Hamernik & Ahroon 1998; Irle, Hesse e Strasser, 1998), o tipo de teste
efectuado para a sua detecção, a exposição a ruído impulsivo (Patterson &
Johnson, 1998; Thiery & Meyer-Bisch, 1988; Yamamoto, Takagi, Hiramatsu &
Masuda, 1985),e a susceptibilidade individual (Welleschik & Kÿorpert, 1980;
Vittitow, 1991).

-TTS de longa duração – Este TTS compreende-se entre a ordem dos 25-40 dB
e a sua recuperação consiste num período de pouca ou nenhuma recuperação,
seguido de um período de uma recuperação aproximadamente exponencial.

-TTS assimptótico (ATS) – O TTS não cresce infinitamente mas atinge uma
assimptota por volta das 10 a 12 horas (Loeb, 1986 citado por Arezes, 2002).

4.1.4. Diminuição Permanente dos Limiares Auditivos

A diminuição permanente dos limiares auditivos é designada na língua Inglesa
por Permanent Threshold Shift - PTS. As perdas auditivas permanentes são
consequências não só pela exposição a ruído, mas também por factores
genéticos, pela idade, por toxinas, por medicamentos e pela doença. Existem
ainda evidências quanto a diferenças genéticas e sexuais na susceptibilidade
às perdas auditivas permanentes (Clark, 1997 citado por Arezes, 2002).
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Quando a exposição a ruído excessivo se mantém repetidamente, a estes
episódios traumáticos origina uma diminuição permanente da capacidade
auditiva, que progressivamente se vai agravando (surdez sonotraumática). Esta
perda afecta predominantemente as frequências agudas 4000Hz, ou mais
rigorosamente 4096Hz e forma-se um escotoma em forma de U ou em V, isto
no caso do ruído industrial. A sua causa advém da morte e perda progressiva
das células ciliadas (internas, numa primeira fase e, externas, posteriormente)
do órgão de Corti. É por esta razão que os efeitos do ruído no ouvido humano
são acumulativos e para toda a vida, visto que estas células uma vez mortas
não se regeneram (Miguel, 2006).
Contudo, em publicações recentes e com base em estudos científicos o
National Institute on Deafness and Other Communication Disorders, em
conjunto com a U.S. Department of Health & Human Services e, o National
Institutes of Health, descobriram o gene que permite a regeneração das células
auditivas, num estudo feito em “porquinhos-da-índia”. O mais excepcional deste
estudo é que estes porquinhos após tratamento adquiriram algumas das
capacidades auditivas anteriormente perdidas. Os cientistas esperam que um
dia seja possível utilizar este “gene terapeuta”, na cura de lesões no ouvido
humano (NIH, 1997).
Batissoco, Oiticica e Junior (2007) também publicaram um estudo de revisão
dos últimos achados e técnicas do tratamento com células-tronco no ouvido
interno. As recentes descobertas sobre a terapia baseada em células-tronco
têm aberto um novo e estimulante caminho para o desenvolvimento de
estratégias para restabelecimento da audição. Actualmente o tratamento da
perda auditiva consiste no uso de aparelhos de amplificação sonora ou
implantes cocleares, porém ambos restauram a audição com limitado sucesso.
As células-tronco possuem as propriedades de auto-replicação e diferenciação
numa variedade de tipos celulares. Esta potencialidade tem sido explorada
para encontrar a regeneração das células ciliadas de mamíferos.

Segundo a Fundacion Arauz e o Instituto Oto-Rino Laringologico, podemos
dizer que a duração do estímulo tem relação directa com as lesões cocleares e
o período de descanso tem uma relação inversa (Fundacion Arauz, Instituto
Oto-Rino Laringologico, sd.).
61

Capítulo 4

Nocividade do Ruído

O défice auditivo criado pelo PTS, como se forma para além das frequências de
conversação, não é facilmente detectado no dia-a-dia.
dia dia. Entretanto ocorrem
diferentes fenómenos auditivos conexos, tais como: distorção dos sons,
aparecimento de uma tonalidade metálica, sobreposição das curvas de
transmissão sonora por via aérea e por via óssea (Miguel, 2006).
Na figura seguinte poderemos observar como variam as perdas auditivas nas
diferentes frequências em função dos anos de exposição e dos níveis de
intensidade sonora.

Figura 16- Perdas auditivas em diferentes frequências devido à exposição ao ruído segundo
Taylor et al. (1965 citados por Sanders & McCormick, 1993).
1993)

Assim,, é demonstrado que quanto maior a intensidade e a duração de
exposição ao ruído, maior é a perda auditiva principalmente entre as
frequências de 2000Hz a 4000 Hz.
Na figura 17, Sanders e McCormick (1993) apresentam-nos
nos as probabilidades
dos indivíduos de diferentes idades sofrerem perdas auditivas quando expostos
a NPS superiores a 85dB. A exposições de intensidade iguais a 85 dB(A), as
perdas são menos significativas nas diferentes idades, do que se compararcomparar
mos com intensidade mais elevadas. Curioso verificar que nos indivíduos
compreendidos
mpreendidos entre os 20 e 29 anos, a exposição a NPS mais elevados
provocam menos danos auditivos se compararmos com qualquer outra idade.
Contudo e como referem estes autores “ o seu tempo chegará!”.
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Figura 17- Relação entre a exposição ao ruído e a perda
perda auditiva em diferentes idades (Sanders
& McCormick,1993, p. 311).

4.1.5. Outras Mudanças na Audição

Existem outros tipos de mudanças na audição após a exposição ao ruído e que
têm um perfil temporário. Entre estas, contabilizam-se os zumbidos (acufenos),
a mudança na intensidade do som,
som a mudança na tonalidade, a mudança no
masqueamento (capacidade de sobreposição a outros estímulos auditivos), e a
distorção aparente dos sons.
No que respeita aos acufenos, este é um fenómeno que cria alguma
controvérsia no que respeita às causas e às formas do seu aparecimento
(Geary, 1998). Este fenómeno caracteriza-se,
caracteriza se, essencialmente, pela percepção
constante, por parte do paciente, de um “ ruído, zumbido” constante. Embora
tenham um carácter temporário,
temporário, existem muitas situações em que se
prolongam,

tornando-se,
se,

frequentemente,

permanentes.

Os

acufenos

permanentes dificilmente surgem em indivíduos sem perda de audição
temporária ou permanente. Contudo, o contrário poderá acontecer, isto é,
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verificar-se a existência de alterações significativas dos limiares de audição
sem que sejam identificados acufenos (Alford, 1998).
Existem no entanto alguns investigadores que sugerem que os acufenos são
uma “versão ampliada do ruído de fundo do cérebro” (Geary, 1998). De acordo
com estes, os acufenos poderão ser o ruído resultante da actividade neuronal,
a qual não é, normalmente, perceptível dada a existência de filtros no cérebro,
que tornam este tipo de ruído irrelevante.
Relativamente à distorção, esta caracteriza-se por uma perda selectiva a altas
frequências, podendo ser também caracterizada pela audição de sons pouco
usuais, do tipo metálico e inarmónico.
No que concerne à diplacusia, não é mais do que uma distorção de
frequências, que se caracteriza por uma mudança no tom do estímulo, de tal
modo que os sons parecem estranhos.

4.1.6. Condições Externas

Existem também outras condições externas que podem agravar os efeitos do
ruído na audição, é exemplo o uso de aparelhos auditivos portáteis que são
frequentemente utilizados por jovens e que podem facilmente causar perdas
auditivas pois podem debitar altas intensidades sonoras (Bernabeu Taboada,
2007).
Miguel (2006) refere que existem determinadas doenças que podem afectar o
ouvido médio ou mesmo o ouvido interno. O cerúmen e os corpos estranhos
podem causar uma perda auditiva pelo bloqueamento do canal auditivo ou pela
ruptura da membrana do tímpano, respectivamente.
Jerger e Jerger (1989) referiram que a exposição a ruídos de intensidade
elevada pode resultar numa perda auditiva temporária ou permanente. A
possibilidade de um indivíduo ter um dano auditivo por ruído pode ser
influenciada por, doença, idade, factores hereditários, e concomitantemente
exposição a outros agentes, como por exemplo, droga. Como se verifica
também no trabalho realizado por Brito, Braga e Lima (2002, citados por Faria
& Suzuki, 2008) alguns agentes externos podem induzir e favorecer a perda
auditiva principalmente quando associados ao ruído. Entre eles podemos
salientar: produtos químicos (mercúrio, cádmio, tabaco, chumbo, ouro,
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arsénico, antibióticos (estreptomicina, kanamicina, neomicina, cloranfenico,
diuréticos (furosemida, ácido etacrínico) e outros (salicilatos, quinina, mostarda
nitrogenada).
Após a descrição dos efeitos do ruído na audição, vamos apresentar um
esquema que de uma forma clara apresenta as quatro etapas da evolução da
surdez por trauma acústico (figura 18), isto segundo Lafon e Duclos, 1985
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Figura 18 - Evolução audiométrica da surdez por trauma acústico. Adaptado de Lafon e Duclos,
1985 (citados por Rescalvo Santiago, 2004, p. 286).
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Grau I – défice transitório – perda auditiva localizada normalmente na
frequência de 4000Hz não ultrapassando em geral 30 a 40 dB. Esta é uma
zona hipersensível do ouvido, onde a energia chega com toda a força,
atingindo as células sensoriais da zona de recepção desta frequência. O sujeito
não nota que tem este défice auditivo.
Grau II – período de latência – perda auditiva atingindo as frequências
conversacionais. A lesão estende-se à frequência de 2000Hz. A perda nesta
frequência atinge os 30 dB. O sujeito dá conta de que ouve mal e, em conversa
pede para que repitam as palavras que não percebe.
Grau III – período de surdez manifesta (doença profissional) – perda auditiva
atingindo as frequências infra e supraconversacionais (vai geralmente de 1000
a 8000 Hz). As perturbações a nível social são importantes (o acto de
conversar torna-se muito difícil).
Grau IV – Todas as frequências são atingidas. A frequência de 8000 Hz chega
a ser totalmente afectada. É considerada uma surdez severa ou profunda.
A evolução temporal do processo de perda auditiva induzida pelo ruído, varia
com a intensidade do ruído, o espectro, o padrão de exposição a
susceptibilidade

individual

e

possivelmente

outros

factores

ainda

desconhecidos (Rescalvo Santiago, 2004).

4.2. Efeitos Gerais do Ruído no Organismo

Lehmann (s.d.) citado em Miguel (2006) considera 4 zonas de efeitos do ruído,
que variam com a intensidade do mesmo, como está representado na figura 19.

Figura 19 - Efeitos do ruído sobre o Homem segundo Lehmann (sd), citado por Miguel, (2006,
p. 367).
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Zona I – Fundamentalmente efeitos psíquicos não excluindo contudo alguns
efeitos fisiológicos.
Zona

II

–

Efeitos

psíquicos

e

fisiológicos,

sobretudo

no

sistema

neurovegetativo.
Zona III – Danos irreversíveis no sistema auditivo.
Zona IV – Lesões irreversíveis no sistema auditivo e destruição de células
nervosas à superfície da pele.

O organismo reage de uma forma defensiva contra o ruído. As interconexões
sinápticas das vias auditivas no sistema reticular ascendente e do hipotálamo
são o alicerce de um dos nossos sistemas mais básicos de alerta perante um
perigo, o ruído. A reacção do organismo perante o perigo é a de lançar uma
cadeia de processos hormonais e fisiológicas que nos prepararam para a fuga
ou luta. As reacções produzidas são normais, em princípio, mas podem tornarse crónicas e patológicas se as exposições ao ruído se prolongam no tempo. É
conhecido como o stress.

4.2.1. Alterações Cardiovasculares

Talbott et al., 1996, 1999 e Melamed et al. (2001, citados em Maia, 2008)
referem que o ruído provoca, nos animais e também nos seres humanos,
alterações da pressão arterial. Com a contínua exposição ao ruído estas
alterações podem tornar-se permanentes, sendo um agente a ter em conta na
génese da Hipertensão Arterial. É, portanto, mais um factor de risco
cardiovascular, de facto, estima-se que uma pessoa exposta a ambientes
ruidosos é considerada dez anos mais velha do que sua idade cronológica,
para efeitos de risco de doença coronária.

4.2.2. Distúrbios Hormonais

A partir de níveis de ruído de 60 dB (exemplo de uma conversa durante as
refeições) já se podem observar alterações nos níveis de algumas hormonas. A
primeira é um aumento de adrenalina e noradrenalina que estão directamente
relacionadas com o nível de ruído, estas duas substâncias têm elevada
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capacidade de vasoconstrição e são responsáveis em parte pela hipertensão
secundária provocada pelo ruído (Rosenlund, Berglind, Pershagen, Järup, &
Bluhm, 2001).

4.2.3. Distúrbios Respiratórios

Tanto a OMS, com o relatório sobre o ruído (OMS, 2004), como vários artigos
científicos, incluindo o de Tobias, Díaz, Saez e Carlos Alberdi (2002) e Linares,
Díaz, Tobías, Miguel e Otero (2006), demonstram que existe um aumento da
incidência de processos respiratórios e sobrecarga dos serviços de urgência
hospitalares que não pode ser justificado unicamente pelo aumento de gases
poluentes das cidades. Em particular, há uma grande correlação positiva com
episódios de bronquite sugerindo o efeito do ruído sobre os mecanismos de
imunoregulação e também mostra um aumento dos processos alérgicos em
áreas de exposição a grandes níveis de ruído.

4.2.4. Outras Alterações

Outras alterações descritas em resposta ao ruído são o aumento na incidência
da úlcera duodenal, cólicas e outras alterações gastrointestinais. Foram
também descritos efeitos negativos na visão (dificuldade de visão nocturna,
alterações na percepção do vermelho e estreitamento do campo visual) Lara e
Stephens, (1986).
Como também não é incomum encontrar manifestações mais vagas, dores
musculares, fadiga generalizada, que poderão ser englobadas dentro da
síndrome psicoorgânico secundária do ruído. (Bernabeu Taboada, 2007).
Recentemente, num estudo de tese de doutoramento do Instituto de Ciências
Biomédicas Abel Salazar, o investigador Pedro Oliveira verificou que a
exposição ao ruído de baixa frequência tem efeitos nocivos na maior glândula
salivar, a glândula parótida. O ruído de baixa frequência pode conduzir a uma
diminuição da produção de saliva e, consequentemente, causar uma maior
vulnerabilidade ao aparecimento de cáries dentárias e a uma maior frequência
de infecções na cavidade oral e faringe.
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Em certos tipos de actividade, o ruído pode impedir a comunicação e mascarar
os sinais sonoros, constituindo deste modo, um factor de risco para a
ocorrência de acidentes (Arezes, 2002 citado em Maia, 2008).
Com efeito Arezes (2002, citado em Maia, 2008), refere que o ruído:
i) exerce um efeito de mascaramento sobre os sinais de alarme;
ii) perturba a comunicação e pode mascarar as mensagens de aviso de perigo;
iii) perturba a concentração e reduz a capacidade de manter a atenção;
De uma forma conclusiva, podemos observar na figura seguinte os diferentes
efeitos do ruído no organismo. São evidentes as manifestações nefastas no ser
humano, quando submetido a este tipo de estímulo.

Figura 20 - Efeitos fisiológicos do ruído sobre o organismo (Brüel & Kjaer, 2008a).
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4.3. Efeitos Psicológicos do Ruído

Nem todas as pessoas reagem bem ao ruído, nem todos os ruídos são
percebidos de igual forma. Desse modo, o ruído pode afectar de forma
diferente os sujeitos expostos pelo mesmo período de tempo (Linden, 1996).
De acordo com Bernabeu Taboada (2007), no seu conjunto, cria maior
desconforto e aversão, em igualdade de decibéis, para aquele ruído produzido
por fontes que não são encarados como uma função social, ou podem ser
evitados, ou quando as autoridades não apresentam qualquer interesse ou
preocupação para os reduzir ou eliminar (como é o caso de bares e discotecas
em zonas habitacionais). O poder de ter acesso ou controlo sobre a fonte é
outro factor importante. Alguns ruídos criam mais desconforto e stress quando
existe a impossibilidade de modificar ou encerrar essa mesma fonte de som
indesejado. Também o tipo de tarefa que se está a fazer, o grau de
concentração ou o esforço que ela exige, afecta a avaliação do ruído.
Finalmente este autor reforça ainda que a personalidade, o estado psíquico em
dado momento, a sensibilidade individual, fazem alterar a importância e o grau
de incómodo que se percepciona perante um determinado ruído ou ambiente
ruidoso

Mal-Estar

Bernabeu Taboada (2007) refere que o mal-estar é entendido como um
sentimento de antipatia ou rejeição experimentado por um indivíduo ou um
grupo como consequência de um agente externo indesejado, neste caso, o
ruído. O mal-estar é provavelmente o efeito negativo mais frequentemente
associado à exposição ao ruído.
O

ruído,

como

agente

stressante,

provoca

diferentes

reacções

comportamentais que, embora geralmente transitória, mas quando perpetuadas
no tempo, podem tornar-se crónicas e levar à doença (depressão,
comportamento paranóico, etc).
As conhecidas e possíveis reacções ao ruído são: Ansiedade, insegurança,
impotência, agressividade, altruísmo, abulia ou falta de iniciativa, sendo
variáveis em seu número e intensidade, dependendo do tipo de personalidade.
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Também não é incomum surgirem problemas nas relações inter-pessoais e
inter-familiares. Neste sentido, é imprescindível que as pessoas modifiquem os
seus comportamentos e os seus hábitos para se protegerem do ruído numa
tentativa de garantir o seu bem-estar físico e mental
Martínportugués, Gallego e Domingo Ruiz (2003), referem que a depressão é
claramente uma doença associada ao ruído quando se vive ou trabalha em
ambientes ruidosos e, pode ser vista como a consequência mais grave do malestar provocado pelo ruído. Os efeitos adversos causados pelo ruído são de
difícil estudo de uma forma objectiva, pois a sensibilidade ao ruído varia de
pessoa para pessoa, mas conduz a alterações fisiológicas e comportamentais
reais que afectam negativamente a qualidade de vida dessas pessoas
O ruído aparece como um factor de stress que afecta o controlo emocional e o
desenvolvimento das diversas tarefas diárias. As pessoas introvertidas e as
mulheres demonstram, de uma forma geral, maior sensibilidade (OMS, 2004).

Distúrbios do Sono

Bernabeu Taboada (2007) e Maia (2008) referem nos seus estudos que um dos
efeitos nocivos do ruído é a perturbação do sono.
Moldofsky (1986) estudou mais aprofundadamente a relação entre exposição
ao ruído e distúrbios do sono. No seu estudo verificou que indivíduos expostos
a diferentes tipos de ruído enquanto dormiam sofreram alterações nos padrões
normais de sono. Em termos globais, com exposições a partir de 45 dB (A),
existe um aumento na latência do sono (tempo que é preciso para iniciar o
sono normal).
O tempo que se perde nesta fase inicial vai fazer falta ao tempo de sono das
fases mais profundas, o que significa que o efeito reparador do sono profundo
vai diminuir e surge a sensação de cansaço, o tempo de sono Rapid Eye
Movement REM (Movimento rápido dos olhos), diminui. (SIEGEL, 2003).
De acordo com o sistema internacional, que vigora desde a década de 90, os
distúrbios de sono são classificados segundo a American Sleep Disorders
Association (1991 citado em Mello, Bittencourt, Pires, Silva & Tufik 2008) em
várias categorias. Esta classificação refere especificamente em relação aos
distúrbios do sono que este poderá estar associado a doenças psiquiátricas.
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As doenças mentais (psicoses), e neurológicas poderão surgir dos distúrbios do
sono causadas pelo ruído. Citando Mello, Bittencourt, Pires, Silva e Tufik (2008)
relativamente à nocividade do ruído, referem que os distúrbios do sono podem
acarretar várias consequências tais como: comprometimento do desempenho
profissional, o desequilíbrio social e conjugal, as perturbações do humor. Pode
também, causar doenças médicas e as anteriormente referidas doenças
psiquiátricas graves.
Como resultado, Moldofsky (1986) concluiu que temos uma má qualidade do
sono, o que traduz um declínio do desempenho intelectual, uma diminuição do
nível de atenção, fadiga, irritabilidade, aumento da agressividade e, a longo
prazo, alterações crónicas do sono que nunca mais voltarão ao normal padrão
de sono.

4.4. Presbiacusia

Apesar de todos os efeitos do ruído na audição, a componente idade, por si só,
tem uma importância vital na capacidade de percepção do som. Este fenómeno
é denominado de presbiacusia que não é mais do que uma perda auditiva
devido

ao

envelhecimento

do

ser

humano,

mais

propriamente

ao

envelhecimento do nervo auditivo. Trata-se de um fenómeno biológico que é
mais marcante e rápido na gama superior de frequências audíveis (Bernabeu
Taboada, 2007).
Schuknecht descreveu quatro classificações de presbiacusia: sensorial (perda
células ciliadas e atrofia do nervo auditivo); neural (degeneração primária dos
neurónios e das fibras nervosas); metabólica (atrofia da estria vascular.);
mecânica (enrijecimento da membrana basilar ou outras desordens mecânicas)
(Schuknecht, 1964 citado por Magalhães & Gómez, 2007).
Na figura que se segue estão representadas as curvas que traduzem a
evolução, com a idade, das perdas auditivas do ouvido humano (presbiacusia).
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Figura 21 - Curvas da evolução das perdas auditivas segundo a idade, Hinchcliffe (1958 citado
por Miguel, 2006, p. 365).

Segundo Portmann e Portmann (1993), a presbiacusia tem início aos 20-30
anos e pode tornar-se socialmente incómoda depois dos 50 anos.
No quadro abaixo indicado, podemos analisar as perdas auditivas médias
segundo a idade nas diferentes frequências. Estes valores foram obtidos a
partir de exames audiométricos de indivíduos com audição normal.

Quadro 10 - Perdas auditivas segundo a idade, Knudsen et al. (1989 citados por Portmann &
Portmann, 1993).
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Como foi referido anteriormente a Presbiacusia é um fenómeno cientificamente
comprovado de perda auditiva no Homem ao longo da sua vida, facto este que
ninguém pode deixar de enfrentar. Contudo, não se pode confundir os danos
auditivos causados por uma Presbiacusia, com os danos causados por um
Trauma Acústico, uma SST, um TTS ou um PTS. As características de ambos
são bem distintas e são facilmente identificáveis nos audiogramas.
Para finalizar, importa referir que a Legislação Portuguesa no D.L. n.º
352/2007, de 23 de Outubro, apresenta a Tabela Nacional de Incapacidades
por Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais e a Tabela Indicativa para a
Avaliação da Incapacidade em Direito Civil. Neste Decreto poderemos
encontrar e tirar todas as dúvidas, se as existirem, no que respeita às possíveis
perdas auditivas inerentes à exposição ao ruído, especificamente em relação à
hipoacusia, acufenos, entre as demais referências. A descrição mais
pormenorizada deste Decreto, encontra-se no capítulo 2 “Legislação sobre
Acústica em Portugal” deste trabalho, no item 2.5.

4.5. Controlo do Ruído

Quando se fala de ruído ocupacional e na realidade se confirma que os níveis
de ruído ultrapassam os limites legais, a legislação obriga a reduzir os níveis
sonoros para valores aceitáveis.
O D.L. nº 182/2006, de 6 de Setembro de 2006, que regulamenta a exposição
ao ruído em locais de trabalho (Ruído Ocupacional), estabelece o valor limite
de exposição e os valores de acção de exposição superior e inferior e
determina um conjunto de medidas a aplicar sempre que sejam atingidos ou
ultrapassados esses limites.
Mais especificamente este Decreto-Lei regulamenta vários princípios gerais:
avaliação de riscos, a adopção de medidas destinadas a prevenir ou a controlar
os riscos, a redução da exposição, a informação, formação e participação dos
trabalhadores, o acompanhamento regular dos riscos e das medidas de
controlo e a vigilância adequada da saúde têm uma importância fundamental
na prevenção dos riscos para a saúde dos trabalhadores. No capítulo 2
“Legislação sobre Acústica em Portugal” no item 2.4. deste trabalho encontramse descritos os aspectos fulcrais deste Decreto.
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Miguel (2006) no que respeita ao controlo do ruído, é de opinião que se elabore
um plano de controlo de ruído e realça as seguintes soluções:

i) Medidas organizacionais – tem em vista a redução dos níveis de ruído ou do
tempo de exposição, são de carácter administrativo;

ii) Medidas construtivas ou de engenharia – Actuação sobre a fonte produtora
de ruído - é o método de controlo do ruído mais eficaz; Actuação sobre as vias
de propagação – Por vezes o controlo sobre a fonte nem sempre é possível, ou
apesar das medidas tomadas sobre a fonte de ruído, a redução obtida não é
suficiente. Neste caso devem ser tomadas medidas que visam o controlo do
ruído na sua trajectória de propagação.

iii) Medidas de protecção individual – Quando o nível sonoro a que o
trabalhador está submetido ultrapassa os limites legais e não é possível
executar qualquer das medidas anteriormente descritas ou a redução obtida
não se revelou eficaz, terá de se recorrer à protecção individual.

Esta medida actua sobre o receptor e a lei determina os VLE, como foi referido
anteriormente nas especificações do D.L. nº 182/2006, 6 de Setembro de 2006.
É importante esclarecer que a determinação da exposição do trabalhador ao
ruído para aplicação do valor-limite de exposição deve ter em conta a
atenuação do ruído proporcionada pelos protectores auditivos. Os valores de
acção não devem ter em conta os efeitos decorrentes da utilização de
protectores auditivos.

Sintetizando, podemos dizer que a exposição a elevados valores de níveis
sonoros tem consequências negativas sobre o organismo, podendo ser dividida
em fisiológicos e psicológicos. Estes efeitos nocivos dependem do tempo de
exposição, tornando-se a lesão auditiva irreversível e agravada, se não houver
redução ou eliminação da exposição. Relativamente aos efeitos fisiológicos,
verificamos que o ruído lesa, não só o sistema auditivo propriamente dito, mas
também diferentes funções orgânicas e, frequentemente também alteram o
equilíbrio psicológico das pessoas. Os ruídos podem influenciar negativamente
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a produtividade e a qualidade da prestação de serviço e em certas
circunstâncias poderá estar directamente associado à ocorrência de acidentes
(Miguel, 2006).
Quando o nível de ruído nos locais de trabalho ultrapassa o valor limite de
exposição mínimo previsto no D.L. nº 182/2006, 6 de Setembro de 2006, deve
proceder-se a um controlo do mesmo a fim de o reduzir para níveis de conforto
acústico.
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Avaliação da Função Auditiva

Existe um número significativo de ferramentas que permitem monitorizar a
função auditiva do ser humano. A maior parte consiste em ferramentas clínicas
de avaliação do funcionamento do aparelho auditivo, sendo frequentemente
utilizadas em otorrinolaringologia.

5.1. Diferentes Tipos de Testes Audiométricos

Os testes audiométricos podem ser divididos segundo duas classificações
generalistas: testes subjectivos e testes objectivos.

5.1.1. Testes Audiométricos Subjectivos

De acordo com Portmann e Portmann (1993), os testes audiométricos
subjectivos são menos precisos, pois dependem da resposta do analisado, o
que pode interferir erradamente no resultado, e são exemplos:

i) Audiometria Tonal (via aérea, via óssea e weber audiométrico), tem por
objectivo quantificar a menor intensidade sonora capaz de gerar sensação
auditiva, para sons puros (sons de uma só frequência);
ii) Audiometria Vocal, pretende quantificar os limiares auditivos no que
concerne à capacidade de perceber e reconhecer os estímulos de fala. Este
tipo de avaliação audiológica básica geralmente inclui: limiar de detecção da
fala, limiar de reconhecimento (audibilidade) da fala e, o Índice Percentual de
Reconhecimento da Fala (IPRF) ou índice percentual de discriminação;
iii) Audiometria de Altas Frequências, caracteriza-se como o próprio nome
indica pela emissão de sons extremamente agudos nas frequências de 8.000Hz
a 16.000 Hz, numa cabina acústica. É um exame ideal para detectar fases
precoces de doenças que estão relacionadas ao sistema auditivo.
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5.1.2. Testes Audiométricos Objectivos

Os mesmos autores referem também que os testes audiométricos objectivos
são mais precisos, e compreendem a imitanciometria, os testes supraliminares,
a avaliação das emissões oto-acústicas e os potenciais auditivos evocados, e
são exemplos:

i) Imitanciometria (Timpanograma, Reflexo Estapédico e Compliância), verifica
a condução sonora pelo ouvido médio através da mensuração e análise dos
deslocamentos do tímpano e ossículos em resposta à variação da pressão do
som. Este teste não define o limiar auditivo, indica apenas se a condução do
som é feita de forma normal no ouvido médio;
ii) Testes Supraliminares (Diplacusia, Recrutamento e Adaptação), são testes
executados, na sua grande maioria, acima do limiar auditivo do paciente.
Permitem um diagnóstico diferencial entre os distúrbios cocleares e
retrococleares

permitindo,

assim,

encontrar

a localização

das

perdas

neurossensoriais;
iii) Emissões Oto-acústicas, têm por função avaliar se a cóclea está a funcionar
normalmente, e para isto uma sonda é colocada no canal auditivo externo. Em
1979, David Kemp descobriu que a cóclea saudável do ser humano é capaz de
produzir tons sinusoidais, com níveis entre 10 a 30 dB, que geralmente não são
identificados pelo próprio, mas podem ser registadas por microfones sensíveis
colocados no canal auditivo. Desta forma, após a produção de um estímulo
sonoro específico (click), a cóclea deve produzir sons de frequências variadas,
conforme o estímulo. Estes são detectados pela sonda, e a seguir filtrados e
amplificados pelo equipamento associado a um computador (Tubis, Long &
Talmadge, 2001);
iv) Potencial Auditivo Evocado ou Audiometria de Tronco Cerebral, é um exame
que avalia objectivamente a integridade do nervo auditivo desde o ouvido
interno até ao cérebro. É realizado por meio de eléctrodos de superfície
colocados no couro cabeludo que procuram captar estímulos eléctricos gerados
desde a cóclea até o tronco encefálico, após um estímulo auditivo (click)
gerado por meio de um auscultador. O tempo de latência, intervalos de tempo
entre ondas, conformação (configuração) da onda e comparação entre ouvido
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são os parâmetros analisados. Caso haja atraso, ausência de ondas, alteração
do formato da onda ou assimetrias entre os lados, o exame é considerado
como alterado. A audiometria de tronco cerebral indica o tipo e o grau de perda
auditiva com elevada especificidade e sensibilidade, apesar de ser um exame
de rápida realização, indolor e não invasivo Garcia et al. 2002; Carvalho, 2003
e Ferreira (2004 citados por Gonçalves, Macedo & Vieira, 2007).
Depois de identificarmos os principais tipos de testes audiométricos, e como no
presente estudo será utilizado o método de avaliação audiométrica tonal
segundo a via aérea, pensamos ser importante aprofundar um pouco mais o
conhecimento deste tipo de medição.

5.2. Audiometria

De acordo com a publicação da Escuela de Medicina (2008), a audiometria é o
método mais frequentemente utilizado e não é mais do que um exame que tem
por objectivo estudar a capacidade de um indivíduo responder a estímulos
sonoros em frequências variadas através de um audiómetro. Os resultados
obtidos são registados em forma de gráfico, denominado audiograma.
A audiometria estuda os limiares de audição, isto é, das perdas auditivas e
determina a variação destas em relação às vibrações sonoras. Permitem
também estudar fenómenos fisiopatológicos que se produzem nas hipoacusias
neurosensoriais e permite estudar a compreensão da palavra.
Existe um conjunto de regras base que deverão ser seguidas no decorrer da
realização das audiometrias e que constam dos próprios procedimentos
normalizados para o efeito (ISO 6189: 1983; ISO 8253-1: 1989 e ISO 82532:1992, citados em Bradley, 2001).
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5.2.1. Audiómetro

No que se refere ao audiómetro a Escuela de Medicina (2008) descreve que
este é constituído basicamente por um conjunto de características que estão
normalizadas, as quais passaremos a descrever em seguida:
i) Emissor de distintas frequências de sons puros (Gerador dos sinais de teste).
As frequências estudadas são: 125 - 250 - 500 - 1000 - 2000 - 3000 - 4000 6000 e 8000 ciclos / segundo, ou hertz;
ii) Gerador de ruídos de masqueamento, utiliza-se frequentemente um ruído
branco (O ruído branco consiste na emissão simultânea de todas as
frequências), como forma de eliminar a percepção auditiva, isto é, masquear a
audição do ouvido oposto;
iii) Regulador de intensidade em Decibel, que varia entre 0 e 110 dB;
iv) Vibrador ósseo para o estudo da audição óssea;
v) Microfone para permitir a comunicação com o paciente.

5.2.2. Exame Audiométrico

Do ponto de vista físico o som define-se como toda a vibração mecânica dos
elementos do meio onde existe. Este movimento oscilante é elástico e
comparável ao da superfície da água. Não é mais do que uma onda sinusoidal
que se traduz no plano fisiológico em duas qualidades sensoriais importantes:
i) Frequência – traduz a presença das vibrações (vibração dupla ou ciclos /
segundo ou Hz);
ii) Sonoridade – a intensidade ou sensação não é mais do que a amplitude das
vibrações.
Os fenómenos auditivos bem como outras sensações, são regidos pela lei
psicofísica ou lei de Weber - Fechner. Esta lei explica que” a intensidade da
sensação é igual à do logaritmo do estímulo”. Podem ser dadas várias
interpretações a esta lei, dependendo do sentido que se dê aos termos. Se
acentuarmos o carácter fisiológico da lei, a relação estabelecida refere-se à
reacção dos processos nervosos com respeito aos estímulos físicos. Se
acentuarmos o carácter psicológico, a relação refere-se à reacção psíquica
com respeito a estímulos de qualquer ordem (Ferrater Mota, 2001).
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Para objectivar melhor o crescimento da sensação auditiva em altura e
intensidade escolheram-se as seguintes unidades:
i) A oitava para as frequências;
ii) E o decibel para a intensidade.

5.2.3. Audiometria Tonal de Via Aérea

A audiometria tonal consiste na pesquisa dos limiares mínimos de audição.
Sabemos que quando se procura estabelecer a menor quantidade de energia
sonora que provoca uma sensação auditiva, existe uma intensidade que ora
provoca resposta, ora não. Desta forma, criou-se o conceito de limiar de
audibilidade Fundação Otorrinolaringologia (sd).
O indivíduo irá receber os auscultadores, que terão de estar bem ajustados, de
forma hermética, pois qualquer desajuste pode falsear a prova em mais de 10
dB (Lorenzo Carrasco, 1999).
Apesar de não ser estritamente necessário, é frequente utilizar-se nas
audiometrias uma cabina com isolamento acústico, que se designa por cabina
audiométrica. Esta cabina deve permitir níveis de ruído de fundo aceitáveis
para a realização da audiometria, com o objectivo de se determinar com
precisão os limiares auditivos do indivíduo a testar. As especificações
aplicáveis aos níveis de ruído de fundo máximos para a realização das
audiometrias constam da normalização aplicável (ISO 8253-1, 1989).
O teste consiste na recepção de estímulos sonoros e o indivíduo terá de
responder a esses estímulos com um sinal previamente estabelecido com o
examinador (Lorenzo Carrasco, 1999).
Para a determinação dos limiares em condução aérea, o som é apresentado
utilizando o método dos limites (técnica modificada de Hugson Westlake
Carhart e Jerger em 1959 (citados por Musiek & Rintelmann, 2001) de acordo
com o paradigma de aumentos de 10 dB e decréscimos de 5 dB e será feita a
análise nas frequências de 1000Hz, 2000Hz, 4000Hz, 8000Hz, 500Hz, 250 Hz
e 125 Hz.
A Escuela de Medicina (2008), refere que clinicamente todos os procedimentos
audiométricos são executados e registados através de uma padronização
internacional. Os audiómetros também são regulamentados pela ISO.
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Após terem sido estudados os limiares da audição através da audiometria, o
caminho seguinte será o de classificar as perdas auditivas.

5.3. Classificação das Perdas Auditivas

De acordo com Roeser, 2001 (citado por Gonçalves, Macedo & Vieira, 2007),
podemos classificar as perdas auditivas segundo vários factores:
i) Uni ou Bilateral;
ii) Local do aparelho auditivo onde existe a disfunção e sua classificação:
-Transmissão pura ou condutiva - O transtorno auditivo situado ao nível do
ouvido externo ou médio;
-Percepção ou neurosensorial - O transtorno auditivo situado ao nível das
células ciliadas do órgão de Corti no ouvido interno, e/ ou nervo auditivo
e/ou nas zonas auditivas do cérebro;
-Mista - Resulta da associação de uma ou de duas etiologias distintas, de
condução e neurosensorial;
iii) Intensidade e grau:
Quanto à intensidade da perda auditiva, o critério de classificação do grau
depende de avaliação instrumental, e baseia-se nas médias dos limiares
audiométricos. O grau é atribuído após apurar as médias dos limiares
audiométricos.
O International Bureau for Audiophonology (BIAP) Scientific Society, foi criada
em Março de 1967 segundo o Decreto Real Belga e permanece até aos nossos
dias como uma referência europeia no que respeita à audiologia. Em Maio de
2005 o BIAP criou um documento orientador de audiometria e passaremos a
citar alguns pontos chaves deste consensual documento no que respeita à
intensidade e grau das perdas auditivas.
Na maioria dos casos, as deficiências auditivas são devido à perda da
percepção auditiva e, particularmente, da percepção da fala.
Após uma medição audiométrica como interpretar um valor de perda auditiva?
Primeiro será feita uma comparação com o nível de audição normal, com
referência às normas ISO. A perda sonora média é calculada, tendo como
início a procura de perdas em dB nas diferentes frequências: 500 Hz, 1000 Hz,
2000 Hz e 4000 Hz. A frequência que não é percebida é considerada como
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uma perda de 120 dB. O cálculo total das perdas é realizado a partir da perda
média das frequências, dividido por 4 e arredondado o valor para a unidade
mais próxima. No caso de uma perda auditiva assimétrica, o nível médio de
perda, expressa em dB, é multiplicado por 7, para o ouvido bom e por 3 para o
ouvido mau. O total é então dividido por 10.
Convém esclarecer que existem vários métodos para expressar a perda
auditiva em termos de percentagens e classificação, os quais variam de país
para país e em função das organizações profissionais. Citaremos então alguns
exemplos de métodos: o método do BIAP anteriormente descrito, o método de
Kindney (s.d.) citado por Lorenzo Carrasco (1999), o método utilizado pelo
Conselho Americano de Terapia Física (CATF), citado por Lorenzo Carrasco
(1999), o método proposto pela OMS- Prevention of blindness and deafness
citado por Nandi e Dhatrak (2008), entre muitos mais.
Convém também clarificar que existem várias classificações para as perdas
auditivas,

como

é

o

exemplo

proposto

pela

OMS

(1991),

contudo

apresentaremos a proposta de classificação BIAP (2005) por ser mais utilizada
a nível Europeu. Após a realização destes cálculos podemos através dos
resultados classificar a perda auditiva da seguinte forma:
i) Normal – Perda auditiva abaixo de 20dB. Leve desordem sem consequências
sociais;
ii) Ligeira – Perda auditiva entre 21dB e 40 dB. Neste tipo de perda, uma
conversa pode facilmente ser entendida, no entanto se a intensidade do som
baixar ou a distância do emissor aumentar em relação ao receptor, algumas
dificuldades serão percebidas na compreensão da mensagem;
iii) Moderada – Compreende dois níveis de perda: 1º grau - perda auditiva
média entre 41 e 55 dB. e, 2º grau - perda auditiva média entre 56 e 70 dB.
Discurso é percebido quando a voz é forte. O sujeito compreende melhor o que
está sendo dito se ele poder ver o seu interlocutor, irá ter necessidade de pedir
algumas vezes para repetirem o que foi dito;
iv) Severa - Compreende dois níveis de perda, o 1º grau ou perda auditiva
média entre 71 e 80 dB. e, o 2º grau ou perda auditiva média entre 81 e 90 dB.
O Discurso é percebido se a voz for muito forte e estiver perto da orelha;
v) Profunda - Compreende três níveis de perda: 1º grau - perda auditiva média
entre 91 e 100 dB., 2º grau - perda auditiva média entre 101 e 110 dB. e,
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3 º grau - perda auditiva média entre 111 e 119 dB. O indivíduo é incapaz de
perceber os sons da linguagem normal, somente percebem gritos de chamada
e se forem efectuados perto deles;
vi) Perda total - Perda

média auditiva de 120 dB. O indivíduo apresenta

ausência de comunicação e os sons intensos que cercam o sujeito são
percebidos como vibrações.
Antes de finalizar importa salientar que a avaliação da função auditiva está
contemplada no D.L. n.º 352/2007, de 23 de Outubro. Neste Decreto
poderemos

encontrar

referência

a

traçados

audiométricos

e

exames

audiométricos exigidos para a elaboração do processo clínico. Faz também
referência às frequências específicas de observação, entre outros itens de
relevo.
No capítulo 2 “Legislação sobre Acústica em Portugal”, deste trabalho, no item
2.5. encontram-se descritos os aspectos fulcrais deste Decreto.

Para sintetizar, podemos dizer que as condições de conforto acústico no
ambiente de trabalho não devem ser descuradas, uma vez que a exposição a
elevados níveis de ruído pode provocar danos irreversíveis à audição. Além da
alteração na função auditiva devido à exposição ao ruído ocupacional, o ruído e
a PAIR comprometem a comunicação e a qualidade de vida dos trabalhadores.
A finalidade da avaliação da função auditiva em meio ocupacional, antes
mesmo de ser uma obrigação legal (isto se os valores de exposição ao ruído
estiverem compreendidos entre os valores de acção inferiores e os de acção
superiores previstos no D.L. nº 182/2006, 6 de Setembro), é de realizar um
estudo de avaliação dos limiares mínimos de audição de um indivíduo. Esta
avaliação deverá ser encarada com um carácter preventivo, evitando assim o
agravamento de perdas auditivas do trabalhador e futuros problemas legais.
Reconhecidamente os testes audiométricos são divididos em 2 classificações
generalistas: testes subjectivos e testes objectivos.
Sempre que o audiograma de um trabalhador regista perdas auditivas, o
caminho a seguir será o de realizar o cálculo e consequente classificação do
grau e do tipo de perda auditiva com base no método escolhido.
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1. Introdução

Os sons fazem parte integrante do nosso dia-a-dia e sem dúvida têm uma
influência directa na qualidade de vida do ser humano (Blaszczyk &
Polechonski, 2006).
Com a revolução industrial, século XIX, inicia-se a preocupação com os
prejuízos auditivos dos trabalhadores. Nessa época a legislação entrou em
vigor e programas preventivos foram desencadeados (Martins, 2001).
Reflexo da crescente preocupação da problemática do ruído e sua nocividade,
por volta do final dos anos de 70 do século passado, progressivamente a
investigação tomou uma nova direcção descentralizando-se das actividades
industriais (Jiang, 1997).
Projectos de investigação analisaram o ruído e descobriram que os espaços
Escolares apresentavam níveis de pressão sonora inaceitavelmente elevados.
São exemplos os seguintes estudos que o comprovaram: Kono et al. 1979,
Berglund et al. 1984, Koszarny e Gorynski 1990, Koszarny 1992, Koszarny e
Jankowska 1994, 1995, 1996, Polechonski 2001, Slezynski e Polechonski,
2001 citados em (Blaszczyk & Polechonski 2006) e o estudo citado por Hans e
Tamagna (2001) que indicam os nomes de Crandell (1991), Finitzo (1981),
Crandell, e Smaldino (1992) e Crandell e Bess, (1987).
Conscientes da realidade vivida no que respeita às débeis condições acústicas
dos edifícios Escolares, verificou-se o aumento da pesquisa científica neste
campo, assim como o desenvolvimento industrial de materiais e equipamentos
voltados para o conforto acústico (Hans & Tamagna, 2001).
Verificou-se, também, na última década que o tema acústica dos espaços
Escolares tem sido analisado e discutido nos principais eventos da área
segundo as apresentações dos estudos dos seguintes autores: (Bradley, 2002;
Fernandes & Viveiros, 2002; Gonzáles & Pérez, 2002; Hagen et al., 2002; Seep
et al., 2002; Carbone & Mercanti, 2003; Yebra et al., 2003; Zannin et al., 2005).
Após esta descrição que nos permite conhecer um pouco mais da realidade do
ruído Escolar, verificou-se que no âmbito dos ginásios Escolares são
praticamente inexistentes os estudos que se debruçam sobre o conhecimento
da exposição ocupacional ao ruído dos Professores de Educação Física.
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Conhece-se o estudo de Alarcão, Coelho e Fafaiol (2008), que deram um
importante contributo para o conhecimento das realidades acústicas de todos
os espaços Escolares de leccionação das Escolas Secundárias em Portugal,
mas relativamente às Escolas Básicas não temos conhecimento de qualquer
estudo empírico. Daí pensar-se ser de extrema importância a realização deste
estudo exploratório numa Escola Básica, e todos os estudos futuros são uma
mais-valia para o conhecimento da realidade ocupacional dos Professores.
Consequentemente, a troca de ideias e a divulgação destes estudos nos
referidos eventos instigaram a criação de medidas de engenharia de forma a
servirem de guia a novas construções e reabilitação acústica dos edifícios
Escolares para, desta forma, se colmatarem as deficiências detectadas.
Internacionalmente existe um consórcio mundial de organizações envolvidas no
controlo do ruído, acústica e vibrações, o International Institute of Noise Control
Engineering (I-INCE). O I-INCE co-patrocina simpósios nas principais cidades
do Mundo, sobre temas especializados com a sigla INTER-NOISE. Este comité
internacional está habilitado a investigar a acústica dos espaços Escolares,
realizar estudos para definir os critérios e condições mínimas aceitáveis para
alcançar a eficiência acústica dos edifícios Escolares (Gonzáles & Pérez, 2002;
Frangos, 2003), e desta forma elaborou o documento - Noise and
Reverberation Control for Schoolrooms. No entanto após a análise do referido
documento constata-se que este não faz referência às condições acústicas dos
ginásios Escolares.
Paralelamente ao contributo dado pelas ciências da engenharia e da
arquitectura nos estudos acústicos de salas de aula nomeadamente no aspecto
técnico, surgiu um crescente número de projectos que investigaram as
consequências negativas que a influência acústica tem na aprendizagem dos
alunos e desempenho dos Alunos/Professores, como são o exemplo dos
estudos realizados por Dreossi, e Momensohn-Santos (2005) e Hodgson (2003
citados em Ferreira, 2006).
Fruto de tal mediatização e da crescente sensibilização da necessidade de
redução do ruído Escolar surgem um pouco por toda a Europa campanhas de
luta contra o ruído Escolar como é o exemplo da semana Europeia pela
Segurança e Saúde no Trabalho centrada no tema do ruído ocupacional,
promovida pela OSHA, em 2005. Em Portugal nessa mesma semana também
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foi dinamizado pelo Instituto para a Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho,
enquanto ponto focal nacional da Agência Europeia para a Segurança e Saúde
no Trabalho, e através do seu Programa Nacional de Educação para a
Segurança e Saúde no Trabalho (PNESST), uma Campanha denominada
“Calem esse Ruído!” que decidiu lançar um desafio às Escolas premiando a
criatividade em acções que ajudassem a reduzir o ruído Escolar.
Face à importância da investigação do ruído Escolar que os estudos
anteriormente referidos comprovam e à parca quantidade de estudos no âmbito
dos ginásios Escolares, Professores de Educação Física e ruído Escolar em
Portugal, o presente estudo tem por objectivo dar a conhecer a realidade vivida
pelos Professores de Educação Física nos ginásios Escolares em Portugal no
que respeita à exposição ao ruído.

No âmbito deste estudo importa avaliar:

i) Se os Níveis de Pressão Sonora a que os Professores de Educação Física
estão expostos no decorrer das actividades lectivas estão dentro dos valores
de referência previstos na Legislação Portuguesa;
ii) Se a modalidade desportiva a leccionar na aula influência os valores de NPS
medidos no ginásio;
iii) Se o número de turmas em actividade em simultâneo terá influência nos
valores de NPS medidos no ginásio;
iv) Se o espaço físico em que se desenvolve a aula tem influência nos valores
de NPS.

2. Objectivos

Esta necessidade de conhecimento dos níveis de pressão sonora, a qual
orientou a revisão bibliográfica, permitiu estabelecer objectivos específicos que
conduziram à realização de um estudo empírico:

i) Comparar os valores do nível sonoro contínuo equivalente (LAeq,t), do nível
de avaliação (LAr,t) e do nível sonoro de pico máximo (LCpico), do ruído
ambiente e do residual, a que cada Professor de Educação Física está exposto
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diariamente no decurso das actividades lectivas, com os valores de referência
previstos na Legislação Portuguesa;
ii) Determinar de que forma varia o NPS em função do número de turmas em
actividade simultânea e da modalidade desportiva em leccionação;
iii) Comparar os valores do LAeq,t, LAr,t do LCpico do ruído ambiente e do
residual, a que cada Professor de outro Grupo Disciplinar está exposto
diariamente no decurso das actividades lectivas, com os valores de referência
previstos na Legislação Portuguesa;
iv) Determinar a variação da exposição pessoal diária (LEx) dos Professores de
Educação Física;
v) Determinar a variação da exposição pessoal semanal (LEx) dos Professores
de Educação Física;
vi) Comparar os valores do Tempo de Reverberação do ginásio e das salas de
aula, com os valores previstos na Legislação Portuguesa.

3. Hipóteses

De acordo com os objectivos específicos apontados pode equacionar-se um
conjunto de hipóteses:
- Hipótese 1:
Os Professores de Educação Física estão expostos a NPS superiores aos dos
restantes Professores da Escola, no decorrer das actividades lectivas.
- Hipótese 2:
Os Professores de Educação Física estão expostos a um menor valor de NPS
sempre que haja leccionação de um menor número de turmas em simultâneo
no ginásio.
- Hipótese 3:
Os Professores de Educação Física estão expostos a um maior valor de NPS
sempre que se leccionam três modalidades desportivas no ginásio.
- Hipótese 4:
Os Professores de Educação Física apresentam uma exposição pessoal diária
e semanal ao ruído abaixo dos valores de acção decretados pelo D.L. nº
182/2006.

92

Estudo 1

O Professor de Educação Física. Exposição Ocupacional ao Ruído.

- Hipótese 5:
O tempo de reverberação do ginásio é superior ao valor medido nas salas de
aula.

4. Variáveis

As variáveis independentes são:
- Número de turmas em leccionação em simultâneo;
- Tipo de modalidade desportiva;
- Tipo de espaço físico.

As variáveis dependentes a recolher são:
- Nível sonoro contínuo equivalente (LAeq,t);
- Nível sonoro de pico (LCpico);
- Tempo de reverberação (TR).

5. Metodologia

5.1. Amostra

No presente estudo o principal objectivo é compreender como varia a
exposição ao ruído dos Professores de Educação Física da Escola E.B. 2,3 de
Gondomar, nas suas actividades lectivas dentro do ginásio Escolar. Como
termo de comparação realizou-se medições em quatro salas de aulas de outros
Grupos Disciplinares no decorrer das suas actividades lectivas.
Assim sendo, foram sujeitos à avaliação do NPS no ginásio um conjunto de 6
Docentes de Educação Física (3 sexo feminino e 3 sexo masculino) e 381
alunos no total das 14 turmas que se distribuíam da seguinte forma: 50,7% do
sexo feminino e 49,3% do sexo masculino, com uma média de idades de
10,8±1,19 anos.
Por sua vez os Professores de outros Grupos Disciplinares nas salas de aula
também foram avaliados nos NPS a que estiveram expostos. Estes
distribuíram-se da seguinte forma: 4 Docentes do sexo feminino e 91 alunos
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(53,8% do sexo masculino e 46,2% do sexo feminino, com uma média de
idades de 12,9±2,2 anos no total das 4 turmas.

5.2. Procedimentos Metodológicos

O texto seguinte descreve a metodologia de avaliação acústica, seguida para a
determinação dos níveis sonoros do ruído ambiente e do ruído residual
aplicáveis na caracterização das actividades lectivas no ginásio Escolar e nas
salas de aula da Escola E.B. 2,3 de Gondomar bem como da avaliação das
condições acústicas dos referidos espaços com a recolha dos tempos de
reverberação.
Para a realização do estudo foi pedido o consentimento ao órgão de gestão da
Escola através de um ofício (anexo 1) e posteriormente foi elaborado um
documento explicativo (anexo 2) de toda a organização e procedimentos a
serem desenvolvidos no dia das medições, divulgados numa reunião preliminar
com os Professores que estariam envolvidos no estudo. Desta forma,
sensibilizou-se os Docentes para que durante a avaliação desempenhassem as
suas tarefas usando os métodos e as cadências habituais, e que preparassem
os alunos para que estes não se sentissem intimidados ou demasiado activos
com a presença de alguns elementos estranhos às suas rotinas diárias
Escolares, a fim de assegurar a representatividade e credibilidade da avaliação.
Tendo em conta as características do estudo, a recolha de dados ocorreu em
dias específicos da semana no decorrer das actividades lectivas, tendo em
vista a obtenção de valores representativos da exposição real ao ruído.

Locais de medição

Em função das características relevantes do espaço interior avaliado
(dimensões, tipo) e dos critérios normativos [NP 1730 (1996)] aplicáveis,
seleccionou-se quatro locais de medição de ruído no ginásio e, dois nas salas
de aula, que se consideraram ajustados à caracterização representativa dos
níveis de ruído ambiente da área de estudo.
Nos anexos 3a, 3b e 3c podem visualizar-se as plantas, o cálculo das áreas e
do volume, dos locais de monitorização.
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Quantidade e duração das medições

Foram recolhidas informações acústicas em dias distintos, num conjunto de
sete amostras obtidas para os parâmetros acústicos do ginásio e de quatro
amostras para os parâmetros acústicos das salas de aula.
O tempo das medições foi subdividido em períodos de duração nunca inferiores
a 30 minutos e no máximo de 45 minutos para as amostras do ginásio e, as
amostras referentes às salas de aula tiveram a duração de 10 minutos. A
quantidade de amostras e a duração das medições foram ajustadas ao tipo de
espaço Escolar e à variabilidade do ruído prevalecente.

Procedimento da medição com o sonómetro

Todas as medições foram efectuadas em modo de determinação simultânea do
nível sonoro contínuo equivalente, em ponderação “A”, com resposta temporal
“fast”.
As características qualitativas do ruído e demais dados de interesse foram
recolhidos e registados in situ. As medições foram efectuadas a uma distância
superior a 1,5 m de qualquer estrutura reflectora, à excepção do solo, e a 1,5 m
acima do piso de interesse (anexos 3a, 3b e 3c). As condições meteorológicas
prevalecentes no que respeita à temperatura nos diferentes espaços do
Ginásio e as análises da variação da temperatura ao longo do dia também são
apresentadas no anexo 4.

5.3. Instrumentos

A recolha de informação acústica durante o desenvolvimento deste trabalho
resulta da avaliação de:
i)

Medição dos níveis de pressão sonora;

ii)

Medição do tempo de reverberação.

Esta avaliação pressupôs uma formação inicial que possibilitou um melhor
domínio dos instrumentos em causa, para desta forma satisfazer os critérios
legais de validade e normalização.
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O processo de medição foi supervisionado por três Engenheiros do
Departamento de Física do Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP),
através do seu laboratório LAM (Laboratório de Acústica e Metrologia).

Equipamento de medição do Nível de Pressão Sonora (NPS)

Na medição dos níveis de pressão sonora foi utilizado um Sonómetro
integrador analisador espectral em tempo real por bandas de oitava, tipo 1
segundo EN 60651:94/A1:97/A2:01 e EN 60804:01 e analisador espectral em
tempo real por bandas de oitava 31,5 Hz – 16000Hz, da marca Cesva, modelo
SC-30, equipado com microfone condensador (Modelo C-130: Microfone de
condensador de ½“. Polarização: 200 V. Capacidade nominal: 22,5 pF.
Sensibilidade nominal: 17,5 mV/Pa ± 0,5 dB em condições de referência).
Este sonómetro cumpre com as seguintes normas:
Como Sonómetro Classe 1, como Sonómetro integrador Classe 1 e, como Filtro
Classe 1 é normalizado pelos seguintes organismos internacionais de
normalização, International Electrotechnical Commission (IEC), The American
National Standards Institute (ANSI) e pelos organismos europeus de
normalização norma europeia (EN)
Cumpre também a Directiva Europeia de baixa tensão e a Directiva de
compatibilidade electromagnética (LNEC, 2009).
De acordo com as características do sonómetro anteriormente descritas a
tolerância admissível para os resultados obtidos é de 0,5 dB. Atendendo a que
foram cumpridos todos os procedimentos da NP 1730 (1996), no que respeita
às condições de medição, considerou-se que todos os valores do LEx obtidos
podem estar afectados com uma tolerância de +/- 0,5 dB.

Medição do Tempo de Reverberação do ginásio e de uma sala de aula

A medição do tempo de reverberação (TR), serviu para a determinação das
características acústicas do ginásio.
Para o cálculo do tempo de reverberação determinou-se o nível de decaimento
da pressão sonora por interrupção do ruído. Os valores de decaimento obtidos
são correspondentes a Tr20 e Tr30, uma vez que o RR não permitiu o
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decaimento de 60 dB. O tempo de reverberação, corresponde ao intervalo de
tempo necessário para que a energia volúmica do campo sonoro de um recinto
fechado se reduza a um milionésimo do seu valor inicial.
Tr30 é o tempo, expresso em segundos, que se requer para que o nível de
pressão sonora diminua 30 dB após ter cessado a fonte de ruído.
Tr20 é o tempo, expresso em segundos, que se requer para que o nível de
pressão sonora diminua 20 dB após ter cessado a fonte de ruído.

6. Apresentação e Discussão dos Resultados

A participação numa aula de Educação Física Escolar, permite observar uma
grande diversidade de actividades desportivas que seria de interesse conhecer
um pouco mais no que respeita aos níveis de intensidade sonora que estas
produzem.
Para servir de base à compreensão dos resultados que serão apresentados
mais à frente, elaborou-se um conjunto de quadros (anexo 5) que de uma
forma sintética, descrevem as fontes de ruído relevantes no decorrer das
actividades lectivas, no que concerne às sete amostras parciais do ginásio (G1
a G7). É importante perceber que estes quadros reflectem o diário de
ocorrências dos períodos de medições acústicas descrevendo fielmente o
número de turmas, o tipo de modalidade desportiva e o número total de alunos
presentes no ginásio no decorrer das actividades de leccionação.
Para uma melhor interpretação destes quadros compreenda-se que a variação
dos NPS é influenciada por inúmeros factores.
Durante as medições constatou-se que associados a qualquer modalidade
desportiva ou jogo pré-desportivo existem actos que isolados ou associados
influenciam em menor ou maior grau a intensificação do ruído ambiente no
ginásio. É o exemplo de actos de emoção desportiva dos alunos (festejo de um
golo, cesto ou ponto); acto de emoção comportamental de felicidade e euforia
entre alunos (gritos, berros, brincadeiras); acto de rebeldia e insubmissão entre
alunos (lutas, insultos).
Em certos desportos colectivos, e até nalguns individuais em que se pressupõe
o uso de um objecto que frequentemente sofre um impacto com o solo, levam à
intensificação dos NPS.
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A entrada dos alunos no ginásio, a saída dos mesmos para o balneário a
própria corrida dos alunos, bem como a voz do Professores e o seu apito,
produzem oscilações gravosas nos NPS.
Não se pode deixar de citar que a campainha de toques é um grande produtor
de ruído Escolar.
Antecipando a apresentação dos resultados das quatro amostras referentes às
salas de aula, construi-se também um conjunto de informações (anexo 6) que
de uma forma clara apresenta as fontes de ruído relevantes no decorrer das
actividades lectivas, no que concerne às amostras parciais de salas de aula
(H1 a H4).
É pertinente compreender que estes quadros reflectem o dia-a-dia dos
Professores de outros Grupos Disciplinares e descrevem fidedignamente o
número de turmas, o tipo de actividade lectiva e o número total de alunos
presentes na sala de aula no decorrer das actividades de leccionação
decorrentes das informações acústicas recolhidas.
Estes quatro quadros mostram que as fontes de ruído relevantes das salas de
aula são influenciadas por inúmeros factores, tal como acontece no ginásio. No
entanto, verifica-se que pelo facto de termos menos alunos dentro do espaço
Escolar, não existirem actos de emoção desportiva, nem o impacto de material
desportivo no solo, as variações dos NPS são diferentes e menores. Nas salas
de aula verifica-se que as principais causas de intensificação sonora são a
campainha dos toques, o arrastar de cadeiras e mesas no início e final das
aulas, a voz do Professor e a participação oral dos alunos na aula. Na aula de
Educação Musical o funcionamento da aparelhagem sonora aumenta
claramente os NPS.

Dados acústicos

Nos quadros 11 e 12 apresentam-se os resultados obtidos a partir das
medições acústicas efectuadas com o sonómetro nos ensaios realizados no
ginásio e nas salas de aula, respectivamente, bem como o cálculo dos
descritores normalizados para cada ponto (LAeq,t e LCpico). Todos os cálculos
são descritos no anexo 7 referentes ao quadro 11 e no anexo 8 no que respeita
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ao quadro 12 e, devem ser acompanhados na interpretação pelos anexos 5
(quadro 11) e anexo 6 (quadro 12).
Quadro 11 - Resumo parcial do LAeq,t e do LCpico do ruído ambiente e do ruído residual
obtidos no ginásio.

Média Logarítmica
LAeq,t

LCpico

(dB)

(dB)

G1

77,8

94,5

G2

81,0

96,8

G3

85,2

102,1

G4

80,2

96,2

G5

83,9

97,8

G6

79,2

94,2

G7

79,6

95,2

Ruído Residual

1

75,2

-

Ginásio

2

53,0

-

Amostra

Ruído Ambiente
Ginásio

A análise ao quadro 11, será feita segundo os pressupostos definidos pelo D.L.
nº 182/2006 no que respeita aos valores de acção. Das sete amostras do ruído
ambiente no ginásio (quadro 11), encontra-se a amostra G1 que apresenta um
valor de LAeq,t (77,8 dB) considerado de conforto acústico e, no extremo
oposto, a amostra G3 com um valor do LAeq,t que ultrapassa o valor de acção
superior (85 dB) previsto na Lei que regulamenta a exposição pessoal diária do
trabalhador. As restantes amostras inserem-se dentro do intervalo de valores
de acção previstos no D.L. nº 182/2006 à excepção das amostras G6 e G7 que
estão no limiar máximo (80 dB) de conforto acústico.
No que concerne aos níveis de intensidade sonora de ruído residual, verifica-se
que os valores oscilam em função da permanência dos alunos no balneário
após o final da aula e a saída efectiva dos alunos do ginásio. Sendo mais
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específicos, o espaço desportivo está livre de actividades lectivas, mas os
alunos estão nas actividades de higiene pessoal, o que intensifica os LAeq,t
medidos. Isto explica os 75,2 dB medidos (amostra 1). Só quando se verifica a
saída dos alunos para o espaço exterior ao ginásio é que os níveis sonoros
decrescem para o mínimo de 53,0 dB (amostra 2). Os valores mínimos do
LAeq,t do ruído residual, medidos no ginásio e nas salas de aula, advêm das
actividades lúdicas dos alunos durante o intervalo lectivo no espaço exterior
(recreios Escolares) e ainda do ruído rodoviário que se faz presente,
nomeadamente na rua principal à frente da Escola pela passagem contínua de
automóveis nos dois sentidos.
Os valores recolhidos do LCpico do ruído ambiente do ginásio enquadram-se
muito abaixo do valor de acção inferior (135 dB) previsto no D.L. nº 182/2006.
Quadro 12 - Resumo dos NPS do ruído ambiente e do ruído residual obtidos nas amostras das
salas de aula.
Média Logarítmica

LAeq,t (parcial)

LCpico

(dB)

(dB)

H1

67,0

85,4

H2

68,5

86,7

H3

69,9

87,1

Sala de Aula
de Música

H4

73,3

90,7

Sala de Aula

1

55,1

-

Amostra

Sala de Aula
Ruído
Ambiente

Ruído Residual

No que respeita ao quadro 12, constata-se que os valores do LAeq,t das
medições realizadas nas salas de aula e na sala de educação musical estão
dentro dos valores de conforto acústico previstos no D.L. nº 182/2006.
Todos os valores do LCpico a que os Professores estão expostos enquadramse no previsto pela legislação como sendo seguro.
O quadro 13, apresenta um resumo que permite comparar o valor médio
logarítmico do LAeq,t do ruído ambiente e do valor médio logarítmico do
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LCpico, para as várias amostras do ginásio, com as amostras das salas de
aula. Também são disponibilizados os valores médios logarítmicos do LAeq,t
do ruído residual das várias amostras dos dois espaços em estudo.
Estes resultados logarítmicos são fruto de todos os valores parciais das
amostras (G1 a G7 e H1 a H4) e foram utilizados para encontrar o valor médio
correspondente ao ginásio e o mesmo para as salas de aula, segundo a
fórmula que permite calcular o nível sonoro contínuo equivalente, descrita no
capítulo 3 “O Ruído”.

Os cálculos dos valores médios totais são elaborados em função dos
resultados parciais dos quadros 11 e 12, e apresentados no anexo 9.
Quadro 13 - Resumo comparativo dos valores médios totais do LAeq,t do RA, do LAeq,t do RR e
do LCpico do RA nos 3 espaços lectivos.
Média Logarítmica

LAeq,t RA
Amostras

(dB)

LAr,t RA= LAeq,t
RA+K1
(dB)

LAeq,t RR

LCpico

(dB)

(dB)

72,2

97,6

55,1

86,4

-

90,7

Local
Ginásio

81,7

Salas de Aula

68,6+ 3
68,6

Sala de Aula de
Música

81,7 + 3 Correcção
impulsiva

Correcção
impulsiva
73,3+ 3

73,3

Correcção
impulsiva

Resumidamente, pode-se verificar que nos valores médios dos três espaços
analisados, para a variável LAr,t do RA, o Ginásio apresenta valores de 84,7
dB, muito próximos dos níveis de acção superiores (85 dB) previstos na
legislação que regulamenta a Exposição ao Ruído em Locais de Trabalho.
Valor estes que é preocupante em termos de nocividade do ruído para os
Professores e que está de acordo com o estudo realizado, em 1988, por
Truchon-Ganon (citado em Jiang, 1997) o qual detectou que em oito ginásios
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desportivos Escolares no Canadá o ruído gerado no decorrer das actividades
desportivas era semelhante em intensidade sonora ao ruído industrial.
Em 1997, Jiang também observou no seu estudo que os valores NPS medidos
num ginásio Escolar atingiram os 94,4 dB, de valor médio.
As salas de educação musical, com um valor de 76,3 dB estão próximas do
valor máximo de conforto e as salas de aula estão dentro do intervalo de
conforto acústico previsto na mesma legislação.
O valor do LAeq,t do RR dos vários espaços Escolares estudados (quadro 13),
e comparando com o estudo realizado por Alarcão, Coelho e Fafaiol (2008) em
Escolas Secundárias Nacionais, verifica-se que os valores encontrados estão
muito acima do que deveria ser o limite máximo recomendado para o ruído de
fundo para as salas de aula, área de aprendizagem em geral (35 dB) e para os
ginásios (45 dB).

Para melhor compreender o efeito do nível sonoro nos Professores e dado que
até aqui se analisou o ruído de modo global decidiu-se avaliar os LAeq,t do RA
e o LAr,t do RA tendo em conta a actividade simultânea de 1, 2 e 3 turmas.
Para efectuar esta análise foi dividido o tempo de medição das sete amostras
parciais do estudo geral em períodos de tempo de 10 minutos que se
enquadrassem na nossa intenção.
Isto permite ter uma noção mais precisa do ruído gerado pelas actividades das
turmas na sua prática desportiva, como se pode observar no quadro 14.
Todas as amostras recolhidas, foram retiradas das medições acústicas
efectuadas, compiladas no anexo 7, e podem encontrar-se todos os cálculos
nos anexos 10, 11 e 12.

102

Estudo 1

O Professor de Educação Física. Exposição Ocupacional ao Ruído.

Quadro 14 - Resumo dos resultados obtidos dos LAeq,T do RA, e do LAr,T do RA das turmas em
actividade lectiva no ginásio.

(dB)

LAr,t RA

(dB)

LAeq,t RA

Amostras

(dB)

3 Turmas

LAr,t RA

(dB)

LAeq,t RA

Amostras

(dB)

2 Turmas
LAr,t RA

(dB)

LAeq,t RA

Amostras

1 Turma

1

75,3

78,3

1

80,6

83,6

1

82,3

85,3

2

78,3

81,3

2

81,1

84,1

2

78,5

81,5

3

78,4

81,4

3

80,4

83,4

3

81,2

84,2

4

80,1

83,1

4

79,9

82,9

4

93,3

96,3

5

72,3

75,3

5

80,6

83,6

5

81,2

84,2

6

74,3

77,3

7

77,7

80,7

Neste quadro observa-se que os valores de LAr,t mais baixos foram medidos
na amostra 1 e 6 apresentando valores abaixo do limiar do conforto acústico
(80 dB) segundo o D.L. nº 182/2006, para a situação de 1 turma em
leccionação. Na situação de duas turmas em leccionação os valores do LAr,t
segundo o mesmo Decreto estão dentro dos valores de acção e, quando temos
três turmas em simultâneo no ginásio, só temos uma medição dentro dos
valores de acção (amostra 2) com 81,5 dB, as restantes encontram-se muito
próximas dos valores de acção superior (amostra 3 e 5), ou ultrapassam estes
limites como é o exemplo da amostra 1 e 4 atingindo esta última valores de
96,3 dB.
No quadro 15 apresentam-se os valores médios logarítmicos do LAeq,t do
ruído ambiente das várias amostras de 1, 2 e 3 turmas e a respectiva correcção
impulsiva. Este valor resulta do cálculo da média logarítmica de todos os
valores parciais das amostras do quadro 14, para cada uma das situações de
leccionação (1, 2 e 3 turmas), como se pode verificar no anexo 13.
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Quadro 15- Resumo comparativo dos valores médios totais do LAeq,t do RA, e do LAr,T do RA
das turmas em actividade lectiva no ginásio.
LAeq,t RA

LAr,t RA

(dB)

(dB)

1 Turma

77,3

80,3

2 Turmas

80,5

83,5

3 Turmas

87,2

90,2

Média Logarítmica
Amostra

A análise deste quadro permite perceber que o aumento do número de turmas
em leccionação em simultâneo no ginásio é sinónimo de aumento do LAeq,t do
RA e do LAr,t do RA medido. Pode-se verificar, de acordo com os cálculos
logarítmicos efectuados, que na situação de 3 turmas em simultâneo encontrase um acréscimo de cerca de 7 dB, comparativamente com os valores médios
de 2 turmas e de 10 dB, comparativamente com a leccionação de 1 turma. Os
valores médios logarítmicos do LAr,t de 3 turmas (90,2 dB) segundo o D.L. nº
182/2006 encontra-se muito acima dos valores máximos de acção.
Voltando novamente ao quadro 14, e partindo sempre como variável de
comparação o valor do LAr,t do RA, verifica-se que existem valores do RA
medidos com 1 turma, que são superiores aos medidos em certos casos com 2
ou com 3 turmas. Pode-se daqui inferir que os níveis sonoros variam em função
de mais do que uma variável. De acordo com esta conclusão parece pertinente
estudar o LAr,t do RA e o LCpico das modalidades desportivas.
A análise seguinte vai permitir verificar quais serão as variáveis influenciadoras
das oscilações dos LAeq,t e do LAr,t do RA.

Torna-se necessário conhecer de forma mais precisa os níveis de pressão
sonora que as diferentes modalidades desportivas, isoladamente ou em
simultâneo, produzem no decorrer das actividades lectivas, como mostra o
quadro 16.
Todas as amostras seleccionadas, foram retiradas das nossas medições
acústicas gerais (anexo 7) e podem encontrar-se todos os cálculos no anexo
14, 15 e 16.
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Quadro 16 - Nível de avaliação do ruído ambiente e os níveis de LCpico de várias amostras por
modalidades desportivas.
LAr,t RA

LCpico

(dB)

(dB)

Amostras
1
Modalidade

Voleibol

78,3

94,6

Basquetebol

81,3

98,8

Desportiva

Futebol

77,3

90,7

Voleibol 2

75,3

91,1

Atletismo Lançamento (Dardo)

80,7

92,9

LAr,t RA

LCpico

(dB)

(dB)

Amostras
2 Modalidades

Basquetebol e Voleibol

84,1

96,4

Desportivas

Ginástica de Aparelhos e
Atletismo (Dardo)

83,6

96,1

Voleibol 2 e Basquetebol 2

83,6

95,9

LAr,t RA

LCpico

(dB)

(dB)

Ginástica de Aparelhos, Voleibol e
Ginástica Desportiva

84,2

97,3

Voleibol, Atletismo (Peso) e
Basquetebol

81,5

94,3

Jogos Pré-Desportivos, Activação
Geral e Jogos Pré - Desportivos

96,3

109,4

Amostras

3
Modalidades
Desportivas
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A análise do quadro 16, permite observar segundo os valores de acção
previstos no D.L. nº 182/2006, o seguinte:
i) As amostras referentes a 1 modalidade desportiva encontram-se dentro dos
valores de conforto acústico (80 dB) à excepção da amostra de Basquetebol
(81,3 dB) e a de Atletismo Lançamento do Dardo (80,7 dB);
ii) Os valores médios logarítmicos do LAr,t de 2 modalidades desportivas, estão
dentro dos valores de acção;
iii) Os resultados dos cálculos de 3 modalidades desportivas estão, à luz do
mesmo Decreto, dentro dos valores de acção, há excepção da última amostra
que atinge valores do LAr,t de 96,3 dB;
iv) Os valores do LCpico encontram-se dentro dos limites de conforto acústico
previstos no D.L. nº 182/2006 nos três estudos apresentados.

A análise do quadro permite observar que uma turma de Atletismo Lançamento do Dardo apresenta o valor médio de 80,7 dB de LAr,t do RA,
valor semelhante ao obtido com 3 turmas com Voleibol, Atletismo - Peso e
Basquetebol que apresentam o valor de 81,5 dB o que demonstra a
complexidade das variáveis estudadas e a sua correlação entre elas, uma vez
que se trata de fontes pontuais de ruído espontâneo.

Analisando atentamente o quadro 17 verifica-se que se no espaço desportivo
estão em leccionação mais do que uma turma e consequentemente estão
presentes em simultâneo mais do que uma modalidade desportiva, os valores
médios logarítmicos do LAr,t do RA e do LCpico aumentam.
Este quadro pretende demonstrar o resumo de todos os valores parciais das
amostras do quadro 16, para cada uma das situações de leccionação (1, 2 e 3
modalidades desportiva, e todos os cálculos são expostos no anexo 17.
Observemos o quadro 17.
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Quadro 17 - Resumo comparativo dos valores médios totais do LAeq,t do RA, e do LAr,t do RA
das modalidades desportivas.
LAr,t RA

LCpico

(dB)

(dB)

1 Modalidade

79,1

94,7

2 Modalidades

83,8

96,1

3 Modalidades

91,9

105,0

Valor médio
Amostra

Os resultados permitem concluir que sempre que estão presentes no ginásio
duas e três turmas em simultâneo, existe uma probabilidade maior do valor de
LAr,t ser superior às demais situações apresentadas. A razão deste facto
prende-se naturalmente com o maior número de alunos em actividade e
portanto um número maior de fontes de ruído. Consequentemente face à
legislação Portuguesa os valores do LAr,t recolhidos estão dentro dos valores
de acção (2 modalidades) ou excedem estes limites (3 modalidades). No que
respeita aos valores do LCpico perante a mesma Legislação estão dentro dos
valores de conforto acústico.

Conhecidas as variáveis que intervêm nos níveis de intensidade sonora a que
os Professores estão expostos e devido à complexidade das mesmas, como já
foi referido, considerou-se importante conhecer como varia a exposição diária e
a exposição semanal de cada Docente. Esta exposição foi calculada em função
de:
i) Valor médio do nível de avaliação (LAr,t) do ruído ambiente nos espaços
Escolares em que o Professor lecciona;
ii) Distribuição da carga horária diária;
iii) Carga horária semanal.

Importa esclarecer que os Professores de Educação Física, ao contrário dos
restantes Professores, não leccionam exclusivamente no ginásio, isto é, o seu
horário inclui um determinado número de horas, que varia com o grau de
antiguidade e os cargos atribuídos, de leccionação em sala de aula em
actividades não curriculares, de forma a perfazer 26 horas de componente
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lectiva em simultâneo com a não lectiva. Desta forma, o cálculo da exposição
dos Professores de Educação Física foi realizado atendendo ao LAr,t do RA
(quadro 13) medido na sala de aula (71,6 dB), pois verifica-se que o LAr,t do
RA das actividades de complemento curricular é idêntico às actividades de
leccionação das outras disciplinas. Também foi utilizado o valor do LAr,t do RA,
específico para 1 turma, 2 turmas e 3 turmas, recolhido do quadro 15.
O cálculo da exposição dos restantes Professores das salas de aula não é
descrito porque ao leccionarem sempre em pavilhões, que por sinal são
idênticos entre si, estão constantemente expostos ao valor médio calculado do
LAr,t do RA de 71,6 dB que não é alterado pelo cálculo logarítmico da
exposição. Da forma semelhante, os Professores de Educação Musical, que
leccionam única e exclusivamente as suas aulas em sala específica, estão
expostos a um LEx de valor 76,3 dB.
No quadro 18, que se segue, podem analisar-se os resultados obtidos
relativamente aos LEx semanal e diário de cada um dos Professores de
Educação Física, e verificar se estão dentro dos limites legais previstos no D.L.
nº 182/2006, 6 de Setembro, Exposição ao Ruído em Locais de Trabalho
(Ruído Ocupacional). Todos os cálculos são apresentados no anexo 18.
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Quadro 18- Exposição pessoal diária e semanal dos Professores de Educação Física e o
requisito legal.
LEx

LEx Diário (dB)
LEx
Semanal

Requisito
Legal do
LEx
Semanal

2ª

3ª

4ª

5ª

6ª

Feira

Feira

Feira

Feira

Feira

A

77,7

81,7

86,2

80,4

84,4

83,1

VA

B

82,9

85,5

71,6

84,2

0

83,1

VA

C

82,4

86,7

81,7

82,7

0

83,9

VA

D

0

78,7

83,6

79,7

81,2

81,2

VA

E

0

86,2

83,6

80,4

83,8

84,0

VA

F

79,2

82,5

0

77,7

81,6

81,0

VA

G

83,3

71,6

71,6

81,3

0

80,0

Conforme

H

76,3

82,6

81,3

83,7

0

81,7

VA

I

0

71,6

79,1

79,75

82,1

79,4

Conforme

(dB)

Prof.
E.F.

Legenda: VA – Valor de Acção

Estudo da Exposição Diária de cada Professor de Educação Física

De acordo com o atrás referido, optou-se como estratégia de análise, realizar
em primeiro lugar uma abordagem geral, tendo por base o D.L. nº 182/2006, 6
de Setembro - Exposição ao Ruído em Locais de Trabalho (Ruído Ocupacional)
e a publicação de Lehmann (sd) (citado em Miguel, 2006), o que explicita os
efeitos do ruído sobre o Homem, no que respeita aos resultados do quadro 18.
A análise do LEx diário dos Professores que está entre 80 dB e 85 dB, intervalo
de exposição que se enquadra nos valores de acção previstos no D.L. nº
182/2006, porque apresentam risco de perda auditiva para o Professores
quando a exposição se mantém no tempo, impõe a necessidade de garantir um
estado de alerta auditivo. Como se pode verificar no quadro 18, existem 64,4%
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de ocorrências em que o Professor está exposto a um LEx diário entre 80 e 85
dB e só 8,9% de ocorrências em que a exposição pessoal diária ultrapassa o
valor limite de acção (85 dB). Existem 26,7% de ocorrências com um LEx diário
inferior a 80 dB.
Segundo Lehmann (sd) (citado em Miguel, 2006) pode dizer-se que os 100%
de Professores estudados estão sujeitos a efeitos psíquicos resultantes da
exposição ao ruído não excluindo, contudo, efeitos fisiológicos sentidos a partir
dos 30 dB. Estes efeitos intensificam-se à medida que a exposição pessoal
diária aumenta. Face ao que foi descrito no Capítulo 2 “ Nocividade do Ruído”,
os efeitos fisiológicos que o ruído pode provocar no Professor consistem em
distúrbios hormonais como referem Rosenlund, Berglind, Pershagen, Järup, e
Bluhm (2001) e alterações no sono como refere Moldofsky (1986). Também
segundo a OMS (2004) são frequentes os distúrbios respiratórios. No âmbito
dos efeitos psíquicos que o ruído pode provocar, refere-se o stress como
consequência

do

mesmo

(Bernabeu

Taboada,

2007).

A

ansiedade,

insegurança, impotência, agressividade, altruísmo, abulia ou falta de iniciativa,
variáveis em número e intensidade dependendo do tipo de personalidade são
consequências da exposição ao ruído como refere Martínportugués, Gallego e
Domingo Ruiz (2003).
Os cálculos efectuados são influenciados quer pelo número de dias da semana
em que os Professores têm aulas, quer pela variação diária do tipo de aula.
Convém esclarecer que só se pode comparar os dados para Professores que
tenham o mesmo número total de horas lectivas diárias. Assim sendo, o estudo
divide-se em quatro partes organizadas segundo a exposição pessoal diária
dos Professores e a respectiva distribuição de horas pelos diferentes espaços
de leccionação diária, todos os cálculos são apresentados no anexo 18.
O quadro 19 apresenta valores para os Docentes com três horas diárias.
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Quadro 19 - Relação entre o LEx diário dos Professores e a distribuição de 3 horas, pelos
diferentes espaços de leccionação.
Estudo do LEx Diário dos Professores
Ginásio
Sala

Professores/
Dia da

1 Turma em

Semana

leccionação
(Horas)

2 Turmas

3 Turmas

em

em

leccionação

leccionação

(Horas)

(Horas)

de

Aula

Total de
horas

(Horas)

Diárias

LEx Diário
(dB)

A/5ª Feira

-

0,75

0,75

1,5

3

80,4

G/2ª Feira

-

2,25

0,75

-

3

83,3

A/4ª Feira

-

0,75

2,25

-

3

86,2

Na análise efectuada sobre os valores do quadro anterior, denota-se
claramente que os Professores G/2ª feira e A/4ª feira leccionam o número total
de horas no ginásio, daí que apresentem um LEx superior ao Professor A/5ª
feira cuja carga horária total é repartida pelo ginásio e pela sala de aula.
Também se verifica que o Professor A/4ª feira tem um LEx superior aos demais
analisados porque é o que apresenta um maior número de horas de
leccionação com três turmas em simultâneo.
No quadro 20, que apresenta a análise dos Professores que leccionam 3,75
horas diárias, verifica-se que o aumento do LEx é directamente proporcional ao
aumento do número de horas leccionadas com 3 turmas em simultâneo.
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Quadro 20 - Relação entre o LEx diário dos Professores e a distribuição de 3,75 horas, pelos
diferentes espaços de leccionação.
Estudo do LEx Diário dos Professores

Professores/
Dia da
Semana

1 Turma em
leccionação
(Horas)

2 Turmas

3 Turmas

em

em

leccionação

leccionação

(Horas)

(Horas)

Sala de
Aula

Total
de

LEx Diário

horas

(Horas)

Diárias

(dB)

E/5ª Feira

-

-

0,75

3

3,75

80,4

C/4ª Feira

0,75

-

1,5

1,5

3,75

81,7

E/3ª Feira

-

-

3

0,75

3,75

86,2

O quadro 21, diz respeito aos Professores que leccionam 4,5 horas diárias.
Quadro 21- Relação entre o LEx diário dos Professores e a distribuição de 4,5 horas, pelos
diferentes espaços de leccionação.
Estudo do LEx Diário dos Professores

Professores/
Dia da
Semana

1 Turma em
leccionação
(Horas)

2 Turmas
em
leccionação
(Horas)

Total

3 Turmas em

Sala de

leccionação

Aula

(Horas)

(Horas)

Diárias

(dB)

de
horas

LEx
Diário

G/3ª Feira

-

-

-

4,5

4,5

71,6

H/2ª feira

-

1,5

-

3

4,5

76,3

F/5ª Feira

0,75

0,75

0,75

2,25

4,5

77.7

D/3ª Feira

-

0,75

0,75

3

4,5

78,7

I/5ª Feira

-

-

0,75

3,75

4,5

79,7

F/6ª Feira

0,75

0,75

2,25

0,75

4,5

81,6

F/3ª Feira

-

-

1,5

3

4,5

82,5

H/3ª Feira

0,75

-

2,25

1,5

4,5

82,6

H/5ª Feira

1,5

-

2,25

0,75

4,5

82,7
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A observação do quadro permite perceber que, de uma forma geral, mais horas
com três turmas em simultâneo implicam um maior LEx. Constata-se que
Professores com 3 e 3,75 horas diárias apresentam em alguns casos valores
superiores aos demais analisados de 4,5 horas diárias, como é o exemplo do
Professor A/4ª feira (quadro 19) e E/3ª feira (quadro 20) que apresentam o
valor diário de exposição de 86,2 dB. Este facto pode justificar-se pela razão de
que estes Professores leccionam um elevado número de horas no ginásio na
presença de 3 turmas em simultâneo. O quadro 21 permite perceber que
quando a carga horária se encontra distribuída entre o espaço de sala de aula
e o ginásio, a exposição pessoal diária do Professores será inferior a 80 dB (A),
se a maior parte das horas de leccionação forem em sala de aula, como
mostram os resultados para os Professores G/3ª feira, H/2ª feira, D/3ª feira e
I/5ª feira (quadro 21). O Professor G/3ª feira (quadro 21), apresenta o LEx
diário mais baixo, visto que a leccionação nesse dia acontece só em salas de
aula. Como os valores do LAr,t do ruído ambiente nas salas de aula são
inferiores aos valores observados no ginásio, mesmo que o professor esteja
sujeito a um maior número de horas de aula, está exposto a uma intensidade
sonora média inferior aos demais Professores. Quando a carga horária do
Docente se concentra no ginásio com 2 e/ou 3 turmas em leccionação
simultânea o LEx diário dos Professores atinge valores que ultrapassam os 80
dB.
Pode concluir-se que o facto de ter 3 turmas em simultâneo é bastante
significativo para valores de LEx superiores a 80 dB.
O quadro 22 está organizado segundo a exposição pessoal diária dos
Professores e a respectiva distribuição de 5,25, 6 e 6,75 horas pelos diferentes
espaços possíveis.
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Quadro 22- Relação entre o LEx diário dos Professores e a distribuição superior a 5 horas, pelos
diferentes espaços de leccionação.
Estudo do LEx Diário dos Professores
1 Turma em
Professores/Dia

leccionação

da Semana
(Horas)

2 Turmas

3 Turmas

em

em

leccionação

leccionação

(Horas)

(Horas)

Sala de
Aula

Total
de
horas

LEx
Diário

(Horas)

Diárias

(dB)

A/2ª Feira

0,75

1,5

0,75

2,25

5,25

77,7

I/4ª Feira

-

-

0,75

4,5

5,25

79,1

I/6ª Feira

-

0,75

2,25

2,25

5,25

82,1

G/5ª Feira

-

-

1,5

4,5

6

81,3

D/4ª Feira

-

0,75

3,75

1,5

6

83,6

E/6ª Feira

-

1,5

3,75

0,75

6

83,8

C/3ª Feira

-

0,75

5,25

-

6

86,7

H/5ª Feira

-

-

3

3,75

6,75

83,7

Mais uma vez se constata que se o maior número de aulas do Docente
acontecer no ginásio em presença de 3 turmas em simultâneo, o LEx diário do
Professor sobe até perto dos valores limites de exposição, como é o exemplo
do Professores C/3ª Feira. Perante a Legislação que regulamenta a Exposição
ao Ruído em Locais de Trabalho, para valores iguais ou superiores a 87 dB, o
empregador é obrigado a executar procedimentos de protecção (descritos no
capítulo 2, Legislação sobre Acústica em Portugal, no item 2.3 Ruído
Ocupacional), que favoreçam a segurança do trabalhador.
Reconhece-se mais uma vez que uma carga horária equitativamente distribuída
entre sala de aula e ginásio favorece o decréscimo da exposição pessoal diária,
mesmo que o Docente tenha maior número de horas no ginásio e desde que
aconteçam só com 1 ou 2 turmas e poucas horas com 3 turmas, como
podemos constatar no Professor A/2ª Feira. Este Professor no respectivo dia
114

Estudo 1

O Professor de Educação Física. Exposição Ocupacional ao Ruído.

apresenta o valor do LEx menos penalizador do quadro em estudo. Por sua vez
o Professor I/6ª feira tem uma distribuição horária predominante na situação de
3 turmas em simultâneo, o que faz disparar o LEx diário para valores de 82,1
dB.

Estudo da Exposição Pessoal Semanal dos Professores de Educação
Física

Depois de uma análise geral efectuada, em que se verifica notoriamente o peso
da leccionação das 3 turmas em simultâneo, infere-se a necessidade de fazer
também uma análise do estudo da exposição pessoal semanal de cada um dos
Professores. Assim sendo, o quadro 23 apresenta um resumo dessa exposição
e a respectiva distribuição de horas pelos diferentes espaços de leccionação.
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Quadro 23- Relação entre o LEx semanal dos Professores e a distribuição das horas, pelos
diferentes espaços de leccionação.

Estudo da Exposição Pessoal Semanal
1 Turmas em

2 Turmas em

3 Turmas em

Sala de

leccionação

leccionação

leccionação

Aula

(Horas)

(Horas)

(Horas)

(Horas)

B

-

0,75

3,75

3,75

83,1

I

-

0,75

3,75

13,5

79,4

G

-

2,25

2,25

13,5

80,0

H

0,75

1,5

6

10,5

82,0

A

1,5

5,25

6,75

5,25

83,1

E

-

1,5

9,75

7,5

84,0

3

6

8,25

81,0

2,25

6,75

10,5

81,2

2,25

11,25

3,75

84,0

Professores

LEx
Semanal
(dB)

Total de
Horas
Lectivas
Semanais
8,25

Total de
Horas
Lectivas
Semanais
18

Total de
Horas
Lectivas
Semanais
18,75

Total de
Horas

F

2,25

Lectivas
Semanais

D

-

19,5
C

2,25

Analisando o quadro 23, à luz do D.L. nº 182/2006, 6 de Setembro, Exposição
ao Ruído em Locais de Trabalho (Ruído Ocupacional) e da publicação de
Lehmann (sd) (citado em Miguel, 2006), constata-se que apenas 22,2% dos
Professores (I e G) estão expostos a um LEx semanal igual ou menor a 80 dB.
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Tal facto, resulta da redução lectiva que estes adquiriram no decorrer
ecorrer dos anos
de leccionação. A sua carga horária além de ser a mais reduzida, assenta
sobretudo em actividades lectivas em salas
s
de aulas, daí que sejam menos
penalizados na exposição pessoal semanal ao ruído (Professores
(Professores I e G).
Os níveis de exposição abaixo de 80 dB designam-se
designam
como valores de acção
inferiores previstos no D.L. nº 182/2006 e apresentam um risco nulo de perda
auditiva para o Professor quando a exposição se perpetua no tempo, não
sendo necessário manter um estado de alerta auditivo.
Os restantes sete Professores correspondentes a 77,8% estão sujeitos a uma
exposição
osição pessoal semanal que é indicada no D.L. nº 182/2006 como valor de
acção. Estes valores apresentam algum risco de perda auditiva para o
Professor quando a exposição se prolonga por anos, sendo necessário manter
um estado de alerta auditivo. Após a análise do quadro 23 mais uma vez se
confirma os valores anteriormente verificados que dizem que o LEx aumenta
quanto maior for o número de horas no ginásio e menor número de nas salas
de aula.
No sentido de facilitar a visualização dos valores do quadro 23,
23 a figura 22
apresenta o gráfico dos valores LEx semanais dos Professores de Educação
Física, situados entre os valores de acção superiores e inferiores.

83,1

84

81,2

84

81

80

82

79,4

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55

83,1

Lex semanal (dB)

Exposição Pessoal Semanal

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Professores de Educação Física

Figura 22 - Representação Gráfica da Exposição Pessoal Semanal dos Professores de Educação Física.
Física
Legenda:
Valor de Acção Inferior
Valor de Acção Superior
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Considerando a categorização que Lehmann (sd) (citado em Miguel, 2006) fez
dos efeitos do ruído sobre o Homem, e observando a figura 22, pode-se
verificar que todos os Professores sob estudo estão expostos a efeitos
psíquicos e fisiológicos, que acontecem a partir dos 30 dB (A). Estes efeitos
vão aumentando com o crescimento da exposição pessoal de cada Professor e
consequentemente a nocividade do ruído sobre o organismo agrava-se. Com
base nos conhecimentos abordados no Capítulo 2 “Nocividade do Ruído”, os
Professores de Educação Física estão sujeitos a efeitos secundários
decorrentes das características da sua actividade profissional.

Os valores obtidos nas análises efectuadas anteriormente permitem dar a
conhecer uma visão geral de toda a problemática em estudo, para a qual se
permite relembrar que só se pode comparar os dados de Professores que
tenham o mesmo total de horas lectivas semanais e que mesmo assim é
extremamente difícil equacionar e interligar todas as variáveis envolvidas na
determinação do nível pressão sonora, face à espontaneidade e ocasionalidade
das fontes sonoras.

Verifica-se que sempre que a carga horária semanal de um professor, se
concentra no menor número de espaços de leccionação, isto é, essencialmente
no ginásio sem alternância com salas de aula, a exposição pessoal semanal do
Professor aumenta. São exemplos desta referência os Professores D e E.
Conclui-se que sempre que aumenta o número total de horas semanais
leccionadas com 3 turmas em simultâneo, os valores do LEx semanais também
sobem numericamente, questão ainda reforçada no caso da não alternância
entre o ginásio e a sala de aula.

Estudo do Tempo de Reverberação

No decorrer do estudo também foram calculados os tempos de reverberação
dos referidos espaços lectivos, para avaliação acústica das características
físicas dos mesmos.
Como já foi referido, o tempo de reverberação de um espaço fechado é
determinado pela energia das ondas sonoras reflectidas nas suas superfícies
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interiores. As sucessivas reflexões nas diferentes superfícies de revestimento
contribuem para o aumento da energia sonora no interior da sala, durante o
tempo que decorre até a energia das ondas reflectidas ser significativamente
atenuada. Deste modo, a energia de um som/sons decorrentes das actividades
lectivas, não se extinguem imediatamente após a sua emissão.
No quadro 24, são apresentados os valores dos tempos de reverberação dos
espaços Escolares estudados. Todos os cálculos são apresentados no anexo
19.
Quadro 24 - Quadro resumo dos tempos de reverberação.
Tempo de
Reverberação
Amostra

Tempo de Reverberação
(segundos)

TR

1

Valor Médio
(segundos)

3,6
3,8

Ginásio

2

4,1

1

3,5

TR
-

Sala de Aula

Estes valores elevados do TR do ginásio vão ao encontro de outros estudos,
como o exemplo de Cowan (2000), que refere que os ginásios desportivos, por
se tratarem de edificações cobertas de grande dimensão, geralmente
rectangulares, apresentam superfícies reflexivas, o que propiciam altos tempos
de reverberação. Segundo Alarcão, Coelho e Fafaiol (2008), os valores
máximos recomendados para o tempo de reverberação nos principais espaços
Escolares das Escolas Secundárias são os seguintes:

i) Sala de aula com v < 300m3 o TR entre 0,6 [s] e 0,8 [s];
ii) Sala de aula de música o TR <1 [s];
iii) Ginásio o TR <1,5 [s].
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Ao comparar-se os valores máximos recomendados no estudo anteriormente
citado, com os resultados recolhidos pelo nosso estudo nos diferentes espaços,
constata-se o seguinte:
i) As salas de aula da nossa Escola apresentam um TR de 3,5 (s), valor este
bastante superior ao 0,8 (s) recomendado como valor máximo;
ii) No ginásio o valor máximo recomendado deveria ser de 1,5 e na nossa
recolha tem um valor médio de 3,8 (s);

Perante estes resultados compreende-se que o espaço Escolar edificado pode
ser uma fonte de ruído, quando as actividades, nele desenvolvidas, são por
natureza ruidosas, assim como, também pode funcionar como fonte receptora
do ruído proveniente do espaço urbano. Os ginásios escolares deveriam ser
preparados, estudados acusticamente para não interferirem com ruídos
advindo do espaço exterior, Batista (1998 citado por Bertoli & Rodrigues, 2008).
Outro aspecto que não se pode descurar é que no processo de ensino
aprendizagem está implícito a inteligibilidade da fala e, a grande superfície do
ginásio contribui para um alto tempo de reverberação, produzindo uma
dificuldade acrescida na inteligibilidade da fala Knudsen e Harris (1988, citados
por Bertoli & Rodrigues, 2008).

7. Conclusão

O presente projecto teve como objectivo o estudo da exposição ocupacional ao
ruído do Professores, tendo em vista o conhecimento da realidade vivida numa
Escola Pública. O estudo teve por base a medição dos NPS de espaços
Escolares (ginásio e sala de aula) no decorrer das actividades lectivas e a
avaliação dos TR respectivos.
As principais conclusões foram as seguintes:
Os Professores de Educação Física, sempre que leccionam no ginásio Escolar,
estão expostos a valores de LAeq,t, LAr,t e LCpico do RA e do RR superiores
aos medidos nas salas de aula e nas salas de aula de música. Também se
constatou que os valores médios do LAr,t medidos no ginásio estão muito
próximos dos níveis de acção superiores previstos na Legislação que
regulamenta a Exposição ao Ruído em Locais de Trabalho. Pelos resultados
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obtidos verifica-se a confirmação da Hipótese 1 – “Os Professores de
Educação Física estão expostos a NPS superiores aos dos restantes
Professores da Escola, no decorrer das actividades lectivas”.

O estudo da variação dos NPS do RA em função do número de turmas em
leccionação simultânea e do tipo de modalidade desportiva leccionada, permite
concluir que a média sonora de três turmas em leccionação e de três
modalidades desportivas em simultâneo, alcançam valores de LAeq,t sempre
superiores às demais opções de duas ou uma turma e de igual por modalidade
desportiva.
Verifica-se que os valores médios do LAr,t do RA de uma turma ou de uma
modalidade estão próximos do limiar de conforto previsto na Legislação que
regulamenta a Exposição ao Ruído em Locais de Trabalho. A leccionação de
duas turmas e/ou duas modalidades implica estar exposto a um nível de
avaliação que se enquadra nos valores de acção (80 e 85 dB) e, por fim, a
situação mais penalizadora que ultrapassa os limites de exposição previstos na
referida Legislação (> 87 dB), que é a de três turmas e/ou três modalidades
desportivas em simultâneo. Em face destes resultados, verifica-se a Hipótese 2
– “Os Professores de Educação Física estão expostos a um menor valor de
NPS sempre que haja leccionação de um menor número de turmas em
simultâneo no ginásio” e a Hipótese 3 – “Os Professores de Educação Física
estão expostos a um maior valor de NPS sempre que se leccionam três
modalidades desportivas no ginásio”.

Exposição Pessoal Diária dos Professores de Educação Física

O estudo da exposição pessoal diária dos Professores de Educação Física
permite inferir que em 73,3% das ocorrências diárias os Professores estão
expostos a valores situados entre os valores de acção inferiores e superiores
(80 e 85 dB) previstos na referida Legislação e que apenas 26,7% de
ocorrências diárias os Professores estão dentro dos valores de conforto
acústico (< 80 dB) e consequentemente seguros em termos auditivos.
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Exposição Pessoal Semanal dos Professores de Educação Física

O estudo semanal da exposição pessoal, permite concluir que 77,8% dos
Professores se enquadram dentro dos valores de acção (80 e 85 dB) e apenas
22,2% estão no limiar do conforto auditivo (80 dB).
A Hipótese 4 – “Os Professores de Educação Física apresentam uma
exposição pessoal diária e semanal ao ruído abaixo dos valores de acção
decretados pelo D.L. nº 182/2006” é verificada unicamente por 26,7% de
ocorrências diárias e por dois Professores semanalmente, visto que os
restantes resultados se enquadram dentro dos limites de acção previstos na
Legislação Portuguesa.

Tempo de Reverberação

Os valores encontrados de Tempos de Reverberação medidos nos diferentes
espaços Escolares, são numericamente superiores ao que seria recomendado
para o bom conforto acústico do processo ensino aprendizagem. O TR medido
no ginásio é sempre superior ao medido na sala de aula, sendo que estes
valores também são elevados. Assim, confirma-se a Hipótese 5 – “O tempo de
reverberação do ginásio é superior ao valor medido nas salas de aula”.

Face ao exposto, seria fundamental que os Conselhos Executivos dos
Agrupamentos, aquando da realização dos horários dos Professores,
estivessem

sensibilizados

para

a

situação

e

atendessem

a

estas

condicionantes, evitando colocar três turmas em leccionação simultânea no
ginásio, privilegiando a leccionação de uma e duas turmas no ginásio. Os
responsáveis pelo Departamento de Educação Física também poderão ter uma
palavra a dizer na luta contra o ruído no ginásio, isto é, ao realizar a distribuição
da rotatividade dos espaços pelos vários Professores no decorrer do ano
lectivo (roulement), deverão fazê-lo para que todos os Professores rodem por
todos os espaços no ginásio e também pelos espaços desportivos exteriores.
Se no entanto continuarem a persistir situações de três turmas em leccionação,
o Departamento de Educação Física também pode actuar no sentido de
realizar um planeamento geral especial para estes dias concretos, que evite
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associar duas ou três modalidades desportivas colectivas em leccionação
simultânea e privilegie a leccionação de desportos individuais mais calmos.
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1. Introdução

Tendo como ponto de partida a definição de ruído dada pela CEE de 1977
(citado em ISHST, 2006) que considera o ruído como um conjunto de sons
susceptíveis de adquirir, para o homem, um carácter afectivo desagradável
e/ou intolerável, devido sobretudo aos incómodos, à fadiga e à perturbação e
não tanto à dor que pode produzir.
Porém, esta preocupação com os efeitos do ruído sobre a saúde é bastante
antiga.
A nocividade desse agente físico é estudada desde meados do século sendo,
em 1830, denominada "surdez por ruído" as alterações auditivas decorrentes
da exposição prolongada a elevados níveis de pressão sonora (Martines &
Bernardi, 2001).
Já no século passado, e desde a Revolução Industrial, a dicotomia
saúde/trabalho ocupava lugar de destaque frente aos prejuízos que os
trabalhadores sofriam no ambiente de trabalho.
Apesar do avanço tecnológico trazer vantagens para a sociedade, o progresso
trouxe consigo algumas desvantagens como a poluição do ar, a poluição da
água e a poluição sonora.
Nos

dias

que

correm,

a

urbanização

acelerada

vem

elevando

consideravelmente a média de ruído nas cidades, estando presente na maioria
das actividades diárias dos indivíduos, tanto no trabalho quanto no lazer.
Hoje, as pessoas estão expostas ao ruído da rua, dos lares, das discotecas, do
ambiente Escolar, do trabalho, muitas vezes, inconscientes dos danos
causados ao organismo humano (Martins, 2001). Perante tal exposição o
aparelho auditivo deverá ser encarado como uma “peça de relojoaria”,
comparada a um sistema de alta definição, onde existem certos cuidados a ter
para que se lhe possa assegurar vida longa e sem problemas (INESC & FEUP,
2002).
Conscientes da importância de todos os órgãos dos sentidos humanos, e sem
tirar valor a nenhum dos outros sentidos, a audição destaca-se por ter
indiscutível relevância na comunicação entre as pessoas. Sabe-se que o
indivíduo que não ouve bem apresenta dificuldades para interagir com o outro,
seja em seu ambiente familiar ou de trabalho.
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Actualmente, a perda auditiva induzida por ruído é a segunda maior causa de
privação auditiva neurosensorial, logo após a presbiacusia (SwilinskaKowalska, 2007).
A irreversibilidade e a alta incidência desta patologia fazem com que ela tenha
destaque no ambiente ocupacional (Santos, 2007).

De acordo com o estudo 1 que anteriormente foi apresentado, os resultados
investigados permitem concluir que os Professores de Educação Física da
Escola estão expostos diariamente a níveis de pressão sonora que estão
dentro dos valores limite de exposição previstos na Legislação. Sabendo deste
facto, e sendo sobejamente conhecidos os efeitos nocivos do ruído sobre o
organismo humano, como foi abordado na revisão da literatura, torna-se
imperioso procedermos a um segundo estudo no qual pretendemos conhecer
um pouco mais da capacidade auditiva desses Professores da Escola.
Para finalizar salientamos a dificuldade que encontramos, durante a pesquisa
que efectuamos, fruto da escassez de estudos encontrados no que concerne
ao Professores de Educação Física/ Ginásio Escolar/ função auditiva. Dessa
forma pensamos ser de importância suprema direccionar o nosso estudo no
caminho da seguinte questão da investigação:
Será que a capacidade auditiva dos Professores de Educação Física é
afectada pelas características da sua actividade profissional no meio Escolar?
E, ainda, dentro do novo problema questionamos:

i) Será que o número de anos de idade, como Professor de Educação Física,
influência a sua capacidade auditiva em maior percentagem do que acontece
nos Professores de outros Grupos Disciplinares?
ii) Será que o número de anos de leccionação, como Professor de Educação
Física, influência a sua capacidade auditiva em maior percentagem do que
acontece nos Professores de outros Grupos Disciplinares?
iii) Será que o número de anos de leccionação nessa Escola, influência a
capacidade auditiva do Professor de Educação Física em maior percentagem
do que nos Professores de outros Grupos Disciplinares?
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iv) Será que existem diferenças na avaliação da função auditiva dos Professor
de Educação Física comparando com os Professores de outros Grupos
Disciplinares?

2. Objectivos

Após a formulação das questões de investigação, as quais nos orientaram na
revisão bibliográfica, estabelecemos os objectivos específicos que conduziram
à realização do segundo estudo empírico:
i) Comparar os valores da função auditiva dos Professores de Educação Física
com os valores da função auditiva dos Professores de outros Grupos
Disciplinares.
ii) Determinar a classificação, de acordo com o BIAP, dos Professores
analisados.
iii) Determinar a variação existente entre o sexo do Professor e a avaliação da
função auditiva.
iv) Determinar de que forma se relaciona a idade do Professor com a avaliação
da função auditiva.
v) Determinar de que forma se relacionam o número de anos de leccionação
como Professor e a avaliação da função auditiva.
vi) Determinar a variação existente entre o número de anos de leccionação
nessa Escola e a função auditiva.
vii) Comparar os valores de Presbiacusia e os valores audiométricos dos
Professores em análise.
viii) Determinar a variação entre a frequência de ocorrência de perdas auditivas
e a lateralidade do ouvido.
ix) Determinar de que forma varia a ausência de trauma acústico e a ocorrência
de diferentes tipos de trauma acústico.
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3. Hipóteses

Hipótese 1:
Os Professores de Educação Física apresentam uma maior perda auditiva nas
frequências mais elevadas das avaliações audiométricas, relativamente aos
restantes Professores de outros Grupos Disciplinares.

Hipótese 2:
Os Professores de Educação Física apresentam uma classificação BIAP mais
danosa relativamente aos Professores de outros Grupos Disciplinares.

Hipótese 3:
Os Professores de Educação Física do sexo masculino apresentam uma maior
perda auditiva nas avaliações audiométricas, relativamente aos restantes
Professores do mesmo sexo de outros Grupos Disciplinares.

Hipótese 4:
Quanto maior for o número de anos de idade maior será a probabilidade de
ocorrer uma perda auditiva nos Docentes de Educação Física.

Hipótese 5:
Quanto maior for o número de anos de leccionação como Professor maior será
a probabilidade de ocorrer uma perda auditiva nos Docentes de Educação
Física.

Hipótese 6:
Quanto maior for o número de anos de leccionação na Escola em estudo maior
será a probabilidade de ocorrer uma perda auditiva nos Docentes de Educação
Física.

Hipótese 7:
A classe Docente apresenta perdas auditivas superiores às consideradas
normais para a idade (presbiacusia).
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Hipótese 8:
Não existe prevalência de perdas auditivas relativamente à lateralidade do
ouvido dos exames audiométricos dos Professores.

Hipótese 9:
Quanto maior for a idade do Professor maior será a probabilidade de encontrar
traumas auditivos.

4. Variáveis

Para a realização deste estudo, as variáveis independentes consideradas
foram as seguintes:
i) Sexo;
ii) Idade do Professor;
iii) Número de anos de leccionação como Professor;
iv) Número de anos de leccionação nessa Escola.

As variáveis dependentes a recolher são:
i) Valores das audiometrias;
ii) Cálculo das perdas auditivas BIAP;
iii) Presbiacusia.

5. Metodologia

5.1. Amostra

Para a realização deste estudo foi seleccionada uma amostra de 9 Professores
de Educação Física e 9 Professores de outros Grupos Disciplinares da Escola
E.B. 2,3 de Gondomar, Concelho de Gondomar.
Para a selecção da amostra foram definidos como critérios de inclusão, os
seguintes: i) idade; ii) sexo; iii) tempo de serviço; iv) tempo de serviço na
Escola. Assim sendo, procedeu-se inicialmente ao estudo dos parâmetros de
inclusão nos Professores de Educação Física (quadro 25) e, posteriormente,
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realizou-se o mesmo estudo com os Docentes de outros Grupos Disciplinares
(quadro 26).
Quadro 25- Dados dos Professores de Educação Física.
Professores
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Idade
30
39
42
44
45
47
53
54
57

Sexo
M
M
M
M
F
F
M
M
F

Tempo de Serviço
5
16
17
16
23
23
28
31
36

Tempo Serviço na
Escola (anos)
0
10
9
10
18
18
18
14
27

Dos indivíduos da amostra, 3 (33,3%) são do sexo feminino e 6 (66,7%) do
sexo masculino. Quanto à idade tem uma média de 45,67± 8,36 anos, têm uma
média de 21,67±9,35 anos de tempo de serviço e têm, em média, 13,78±7,66
anos de leccionação nesta Escola.
Quadro 26- Dados dos Professores de Outros Grupos Disciplinares.
Professores

Idade

Sexo

Tempo de Serviço

Tempo Serviço na
Escola (anos)

A1

30

M

4

0

B1

39

M

17

9

C1

44

M

17

8

D1

45

M

17

3

E1

44

F

20

18

F1

48

F

27

21

G1

53

M

25

20

H1

56

M

31

24

I1

58

F

35

24

Relativamente aos indivíduos da amostra (Professores de outros Grupos
Disciplinares), 3 (33,3%) são do sexo feminino e 6 (66,7%) do sexo masculino.
Quanto à idade têm uma média de 46,33±8,73 anos, têm uma média de
21,44±9,25 anos de tempo de serviço e, têm em média 14,11±9,21 anos de
leccionação nesta Escola.
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Neste contexto, começou-se por dividir os Professores por sexo, feminino
(grupo 1) e masculino (grupo 2) e agrupou-se também segundo a idade.
Constitui-se quatro grupos:
- 25-35;
- 36-45;
- 46-55;
- 56-65.

No que diz respeito ao número de anos de leccionação como Professor,
agrupou-se em quatro grupos:
- 0-10;
- 11-20;
- 21-30;
- 31-40.

Já relativamente ao número de anos leccionados nessa Escola, agrupou-se em
três grupos:
- 0-10;
- 11-20;
- 21-30.
5.2. Procedimentos Metodológicos

Para a realização do estudo foi pedido o consentimento ao órgão de gestão da
Escola através de um ofício (anexo 1) e, posteriormente, foi elaborado um
documento explicativo de toda a organização e procedimentos a serem
desenvolvidos no dia das medições audiométricas (anexo 2). Este documento
foi divulgado numa reunião a todos os Professores envolvidos no estudo.
Tendo em conta as características do estudo, os Professores foram
devidamente esclarecidos a respeito da necessidade de minimizar a influência
dos TTS nos resultados das audiometrias, isto é, alertados para o cumprimento
de um período de cerca de 12h de “não exposição” a níveis de pressão sonora
elevados. Por conseguinte, as medições foram efectuadas apenas no início dos
turnos de trabalho.
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5.3. Instrumentos

A técnica de recolha de informação aplicada no desenvolvimento deste trabalho
resulta da utilização da técnica de avaliação audiométrica: a medição da
avaliação da função auditiva efectuada restringiu-se à audiometria tonal, por
condução aérea, com a utilização de sons puros, compreendendo as
frequências de 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 e 8000 Hz.
A utilização desta técnica de medições pressupôs uma formação inicial que nos
possibilitou um melhor domínio dos instrumentos em causa, para desta forma
satisfazer os critérios normais de validade e de normalização.

De seguida, pormenorizaremos todas estas técnicas e regras de actuação:

Medições Audiométricas aos Professores

Um dos pontos principais da técnica empregue na recolha de informação,
consistiu

em

cumprir fielmente

os

procedimentos

de

realização

das

audiometrias, segundo as normas aplicáveis, nomeadamente as previstas pela
normalização internacional ISO 8253-1 [1989], ISO 6189 [1983] e EN 26189-1
[1991].
O processo de medição foi supervisionado e dirigido por uma Engenheira do
Departamento de Física do ISEP-IPP.

Equipamento/Instalações

A realização das audiometrias foi efectuada com um audiómetro de diagnóstico
AUDIOTEST Mod. AD28.
Relativamente às instalações, as medições foram realizadas no gabinete
médico da Escola, sendo este um dos locais mais silenciosos da Escola.
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5.4. Procedimentos Estatísticos

Após a recolha dos dados audiométricos, a análise estatística foi efectuada
com recurso ao programa Satistical Package for the Social Sciences (SPSS)
versão 16.0.
Para o tratamento dos dados, começou-se por efectuar um estudo da
normalidade da amostra testado pela análise estatística descritiva exploratória
e pelo teste de Shapiro-Wilk para cada uma das variáveis, verificando-se uma
distribuição normal das variáveis.
De seguida fez-se uma análise com recurso à estatística descritiva com o
desígnio de proceder ao cálculo das medidas de tendência central (média e
desvio padrão).
Por último, com o intuito de verificar a existência de diferenças significativas
entre os grupos, no que respeita às diferentes variáveis dependentes e
independentes, procedeu-se à estatística inferencial. Recorreu-se ao teste
paramétrico T-student e ao teste não paramétrico Mann-Whitney, para se
verificar diferenças entre resultados dos dois testes. Pelo facto da totalidade
dos resultados serem idênticos em todos os estudos decidimos centrar a nossa
apresentação e análise no teste não paramétrico, no entanto em anexo
disponibilizamos também os resultados do teste paramétrico.
O nível de significância considerado foi de p≤0,05.

6. Apresentação e Discussão dos Resultados

Das sete frequências analisadas em cada ouvido, apenas apresentamos as
situações em que o valor de significância bilateral é estatisticamente
significativo, ou seja, p≤0,05.
No que respeita ao estudo geral das perdas auditivas reportadas por cada
Professor, nos respectivos audiogramas, realizamos um estudo inicial que
apresenta as diferenças significativas entre os 2 Grupos Disciplinares, no que
concerne à lateralidade do ouvido, às frequências auditivas e às perdas
auditivas dos diversos audiogramas realizados aos vários Professores (ver
quadro 27). Os restantes dados encontram-se no anexo 20.
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Quadro 27 - Comparação entre Grupos Disciplinares, dos valores audiométricos, na frequência
de 4000 Hz. Média, desvio padrão, rank médio, valor mínimo, valor máximo e valor p.
Audiometria Ouvido Esquerdo 4000Hz
Educação Física

Outros Grupos Disciplinares

N=9
Média e desvio-padrão

23,89±11,12

13,89±8,21

Valor mínimo

5

5

Valor máximo

45

30

Rank médio

11,94

7,06

Valor de p

0,049

Analisando o quadro anterior, comprovámos que o grupo dos Professores de
Educação Física apresenta um valor de p=0,049 para o ouvido esquerdo na
frequência de 4000Hz, ou seja, os resultados indicam que o nível de
significância bilateral observado é de 4,9%. A média das perdas auditivas para
os dois grupos em análise é diferente. Os resultados encontrados levam-nos a
crer que os Professores de Educação Física são afectados na capacidade
auditiva, fruto da exposição ocupacional, predominantemente nas frequências
de 4000 Hz. Como verificamos no enquadramento teórico, especificamente no
capítulo 4 “Nocividade do Ruído”, Lafon e Duclos, 1985 (citados por Rescalvo
Santiago, 2004) referem que a surdez por trauma acústico é iniciada na
frequência de 4000 Hz. Estas perdas caracterizam-se por um défice transitório
de grau I, em que o agravamento do trauma para as frequências adjacentes é
uma questão de tempo.

Em seguida procedemos ao estudo dos audiogramas dos vários Professores
executando o cálculo proposto pelo método BIAP. Em virtude da normalidade
da distribuição das amostras, mais uma vez o estudo assentou na comparação
dos resultados dos cálculos para os 2 grupos analisados.
No quadro 28, podemos observar como se distribui o cálculo BIAP nos
referidos Grupos Disciplinares.
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Quadro 28 - Comparação entre Grupos Disciplinares, do cálculo BIAP. Média, desvio padrão,
rank médio, valor mínimo, valor máximo e valor p.
Cálculo BIAP
Educação Física

Outros Grupos Disciplinares

13,91±4,31

15,35±5,12

Rank médio

8,67

10,33

Valor mínimo

5,25

8,50

Valor máximo

19,87

21,50

N=9
Média e Desvio-Padrão

Valor de p

0,508

Procedendo à análise deste quadro, verificamos que os valores médios,
apurados nos cálculos efectuados pela fórmula BIAP, são idênticos nos dois
Grupos Disciplinares. Prova disso, é o nível de significância bilateral de 0,508
(superior a 0,05). Após terem sido tratados estatisticamente os cálculos BIAP
dos vários Professores, procedemos de seguida à descrição da classificação
BIAP.
Constatámos que os nove Professores de Educação Física apresentam no seu
total uma classificação normal e, dos Docentes de outros Grupos Disciplinares,
oito obtêm classificações normais e uma classificação ligeira (ver quadro 29).
Quadro 29 - Classificação BIAP dos dois grupos analisados. Frequência e Percentagem.
Educação Física
Professores
n=9

Outro Grupo
Disciplinar
n=9

Feminino

3 (100%)

2 (66,7%)

Masculino

6 (100%)

6 (100%)

Feminino

-

1 (33,3%)

Masculino

-

-

Normal
Classificação
BIAP
Ligeira

Para termos acesso a toda a informação que nos levou aos resultados
numéricos das classificações BIAP dos diversos Professores, podemos
consultar os anexos 21 e 22.
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Consideramos que estes resultados podem ser fruto da fórmula BIAP que
restringe o cálculo às frequências centrais, isto é, de 500, 1000, 2000 e 4000
Hz, deixando de parte as restantes frequências do audiograma.

No prolongamento da análise dos resultados procuramos, segundo os
objectivos enunciados, encontrar diferenças médias auditivas que sejam
estatisticamente significativas entre o sexo feminino e o sexo masculino nos
dois Grupos Disciplinares.
O quadro que se segue (quadro 30), apresenta a única diferença
estatisticamente sensível ao teste Mann Whitney para os Professores de
Educação Física e para os Professores de outros Grupos Disciplinares
segundo o sexo. Todos os resultados são apresentados no anexo 23.
Quadro 30 - Comparação entre Grupos Disciplinares, dos valores audiométricos, na frequência
de 4000Hz no ouvido esquerdo, para o sexo feminino. Média, desvio padrão, rank médio, valor
mínimo, valor máximo e valor p.
Audiometria Ouvido Esquerdo 4000Hz
Educação Física

Outros Grupos Disciplinares

N=3
Média e Desvio-Padrão

26,67±2,89

11,67±7,64

Valor mínimo

25

5

Valor máximo

30

20

Rank médio

5

2

Valor de p

0,046

O quadro 30 demonstra que os Professores do sexo feminino do grupo de
Educação Física evidenciam uma perda média auditiva no ouvido esquerdo
superior às Docentes dos outros Grupos Disciplinares. A prova deste facto está
no valor da significância bilateral (p=0,046). A evidência de tais resultados
sugerem a tendência para que as perdas auditivas das Docentes de Educação
Física sejam estatisticamente significativas, no entanto, não podemos descurar
o número reduzido da amostra. Esta ocorrência criou-nos um certo interesse
visto que o sexo masculino normalmente é alvo de perdas auditivas mais
precoces que o sexo feminino de acordo com Sanders e McCormick (1993).
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Os mesmos autores referem, ainda, que as diferenças encontradas entre
homens e mulheres são atribuídas à socioacusia, porque os homens estão
mais expostos ao ruído. Na mesma perspectiva, Valete-Rosalino e Rozenfeld
(2005) concluíram, num estudo realizado em idosos em relação à presbiacusia,
que se observa uma perda auditiva significativa predominante no sexo
masculino.
Na perspectiva da frequência em análise verificamos que as Professoras de
Educação Física poderão ser ocupacionalmente mais sensíveis ao ruído
proveniente das actividades lectivas. E, pelo facto da frequência em análise ser
de 4000 Hz, mais uma vez leva-nos a questionar se o ruído gerado pelas
actividades lectivas no ginásio não será suficientemente intenso para
despoletar perda de capacidade auditiva.
No que respeita ao estudo relativo ao sexo masculino e às perdas auditivas, o
resultado não apresenta, na média da perda auditiva entre os dois grupos,
diferenças estatisticamente significativas.

Prosseguindo a análise das diferentes variáveis, passamos a estudar a relação
entre a idade e as perdas auditivas nos dois ouvidos, para os 2 Grupos
Disciplinares em estudo. No entanto verificamos que os valores médios de
perdas auditivas nos 2 grupos são idênticos nos diferentes anos de idade
agrupados mas, constatamos que no intervalo dos 46-55 anos de idade, os
resultados estão muito próximos de uma diferença significativa entre as médias
dos dois Grupos Disciplinares. Todos os resultados encontram-se no anexo 24.
O quadro 31a apresenta a seguinte relação:

141

Estudo 2

O Professor de Educação Física. Avaliação da Capacidade Auditiva.

Quadro 31a - Comparação entre Grupos Disciplinares, dos valores audiométricos, na frequência
de 4000 Hz no ouvido esquerdo, nos Professores agrupados entre os 46 e 55 anos de idade.
Média, desvio padrão, rank médio, valor mínimo, valor máximo e valor p.
Audiometria Ouvido Esquerdo 4000Hz

Educação Física

Outros Grupos Disciplinares

N=3

N=2

Média e Desvio-Padrão

33±10

10±7

Rank médio

4

1,5

Valor de p

0,083

E o quadro 31b evidência estes resultados:
Quadro 31b - Comparação entre Grupos Disciplinares, dos valores audiométricos, na frequência
de 8000 Hz no ouvido esquerdo, nos Professores agrupados entre os 46 e 55 anos de idade.
Média, desvio padrão, rank médio, valor mínimo, valor máximo e valor p.

Audiometria Ouvido Esquerdo 8000Hz

Educação Física

Outros Grupos Disciplinares

N=3

N=2

Média e Desvio-Padrão

28±8

40±0

Rank médio

2

4,5

Valor de p

0,079

Como foi referido anteriormente, estes resultados sugerem que estatisticamente
não existe uma relação significativa entre a idade e as perdas auditivas entre os
grupos analisados. Mas, podemos ver uma tendência estatística para que no
ouvido esquerdo nas frequências de 4000 Hz os Professores de Educação
Física tenham mais perdas auditivas e, nas frequências de 8000 Hz, o outro
grupo disciplinar apresente por sua vez um maior défice auditivo. Estes
resultados vão de encontro ao que supomos ser uma evidência de que o ruído
Escolar poderá ser gerador de perdas de capacidade auditiva no ouvido
esquerdo, que nos Professores de Educação Física é mais evidente nas
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frequências de 4000 Hz e que nos outros Grupos Disciplinares a frequência
mais afectada é a de 8000 Hz. Tal ocorrência poderá ser considerada normal,
visto que a perda auditiva induzida pelo ruído, frequentemente é mais marcada
na frequência de 4000 Hz mas, pode ocasionalmente ocorrer nas frequências
adjacentes (Department of Health & Children, 1998).

Na continuação da análise, os quadros que se seguem reflectem apenas as
diferenças médias auditivas, que apesar de não serem estatisticamente
significativas, estão relativamente próximas do valor de referência de p≤0,05, do
estudo entre os anos de Profissão de Professor e os valores das audiometrias.
O quadro 32a estuda o agrupamento de Professores entre os 11 e 20 anos de
Profissão e os quadros 32b e 32c apresentam os resultados do agrupamento de
Professores entre os 21 e 30 anos de Profissão. Todos os resultados
encontram-se no anexo 24.

Quadro 32a- Comparação entre Grupos Disciplinares, dos valores audiométricos, na frequência
de 2000 Hz, nos Professores agrupados entre os 11 e 20 anos de profissão. Média, desvio
padrão, rank médio, valor mínimo e máximo e valor p.

Audiometria Ouvido Esquerdo 2000Hz

Educação Física

Outros Grupos Disciplinares

N=3

N=4

Média e Desvio-Padrão

5±0

15±8

Rank médio

2,50

5,12

Valor de p

0,076

Analisando o quadro anterior, verificámos mais uma propensão que nos diz que
nas frequências de 2000 Hz os Professores de outros Grupos Disciplinares
parecem ser mais afectados por perdas auditivas na frequência descrita do que
os Professores de Educação Física, fruto dos resultados médios obtidos nos
audiogramas.
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O quadro 32b tem a presente relação:

Quadro 32b - Comparação entre Grupos Disciplinares, dos valores audiométricos, na frequência
de 4000 Hz no ouvido esquerdo, nos Professores agrupados entre os 21 e 30 anos de profissão.
Média, desvio padrão, rank médio, valor mínimo e máximo e valor p.

Audiometria Ouvido Esquerdo 4000Hz

Educação Física

Outros Grupos Disciplinares

N=3

N=2

Média e Desvio-Padrão

31,67±11,55

10±7,07

Rank médio

4

1,50

Valor de p

0,076

De acordo com o quadro 32b, verifica-se que os resultados sugerem que
estatisticamente não existe uma relação significativa entre os anos de profissão
e as perdas auditivas. Mas, podemos ver uma tendência estatística para a
frequência de 4000 Hz nos Professores de Educação Física no ouvido
esquerdo que parecem apresentar mais perdas auditivas no intervalo de 21-30
anos de profissão.
No mesmo intervalo de antiguidade de profissão e no mesmo ouvido, na
frequência de 8000 Hz, o outro Grupo Disciplinar apresenta, por sua vez, uma
maior tendência para o défice auditivo como podemos observar no quadro 32c.
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Quadro 32c - Comparação entre Grupos Disciplinares, dos valores audiométricos, na frequência
de 8000 Hz no ouvido esquerdo, nos Professores agrupados entre os 21 e 30 anos de profissão.
Média, desvio padrão, rank médio, valor mínimo, valor máximo e valor p.

Audiometria Ouvido Esquerdo 8000Hz

Educação Física

Outros Grupos Disciplinares

N=3

N=2

Média e Desvio-Padrão

31,67±2,89

40±0

Rank médio

2

4,5

Valor de p

0,068

Realizando uma interpretação destes três quadros, observamos que os
Professores em questão apresentam perdas auditivas nas frequências mais
altas e no ouvido esquerdo. Como referimos anteriormente, este pressuposto
poderá levar-nos a admitir que a profissão Docente é possivelmente uma
actividade ocupacional que terá uma grande probabilidade de induzir perda
auditiva nos intervenientes que se mantêm durante anos expostos ao ruído.
Curiosamente e corroborando conhecimentos admitidos como provados, a
European Communities (1990, citado em Department of Health & Children,
1998), refere que a perda auditiva inicia normalmente nas frequências mais
elevadas e o indivíduo que se expõe ao ruído mais intenso está
automaticamente sujeito a sofrer de perda auditiva nos primeiros dez anos de
exposição nestas mesmas frequências elevadas. A perda auditiva nas
frequências mais baixas ocorre progressivamente no decorrer dos anos que se
prolongam pela exposição ocupacional. Da mesma forma, Taylor et al. (1965
citado em Sanders e McCormick, 1993) referem que quanto maior a
intensidade e a duração de exposição ao ruído, maior é a perda auditiva
principalmente nas frequências mais elevadas e, que com o aumento da idade
o indivíduo apresenta maior tendência para sofrer perdas auditivas quando
exposto a níveis de pressão iguais ou superiores a 85 dB do que indivíduos
mais jovens.
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Finalizando esta sequência de apresentações, propomo-nos estudar a
ocorrência de traumas acústicos (valores audiométricos) em função dos anos
de serviço prestado nessa Escola.
Os primeiros dois quadros (33a e 33b) especificam o intervalo de serviço
prestado nessa Escola (0-10 anos) e o terceiro quadro (33c) apresenta o
agrupamento de idade de serviço nessa Escola de 11-20 anos. Todos os
resultados encontram-se no anexo 24.

Quadro 33a - Comparação entre Grupos Disciplinares, dos valores audiométricos, na frequência
de 2000 Hz no ouvido esquerdo, nos Professores agrupados entre os 0 e 10 anos de serviço
nessa Escola. Média, desvio padrão, rank médio e valor p.

Audiometria Ouvido Esquerdo 2000Hz

Educação Física

Outros Grupos Disciplinares

N=4

N=4

Média e Desvio-Padrão

5±0

16±6

Rank médio

2,50

6,50

Valor de p

0,013

Quadro 33b - Comparação entre Grupos Disciplinares, dos valores audiométricos, na frequência
de 4000 Hz no ouvido esquerdo, nos Professores agrupados entre os 0 e 10 anos de serviço
nessa Escola. Média, desvio padrão, rank médio e valor p.

Audiometria Ouvido Esquerdo
4000Hz

Educação Física

Outros Grupos Disciplinares

N=4

N=2

Média e Desvio-Padrão

31±9

12±4

Rank médio

4,50

1,50

Valor de p

0,060

Na contextualização da análise do quadro 33a e 33b, constatamos duas
realidades díspares neste agrupamento de tempo de serviço prestado nessa
Escola (0-10). Verifica-se que os Professores dos outros Grupos Disciplinares
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apresentam, no ouvido esquerdo, na frequência de 2000Hz, uma maior
tendência para sofrer de perdas auditivas médias, constatada pelos valores
médios e pelo rank médio apresentados pelo nosso programa estatístico após
o estudo das audiometrias de cada Professor. O facto do valor da significância
bilateral ser de 0,013, indica que existem diferenças significativamente
estatísticas entre as médias dos dois Grupos Disciplinares. Analogamente, os
Professores de Educação Física apresentam propensão para terem maiores
perdas auditivas na frequência de 4000Hz mais uma vez no ouvido esquerdo,
com um valor de p>= 0,060.
No intervalo de 11-20 anos de tempo de serviço nessa Escola (quadro 33c),
destacámos o resultado estatístico que apresentou um valor de p=0,047, valor
que significa que as médias dos dois grupos analisados são estatisticamente
diferentes, como podemos ver no quadro 33c.

Quadro 33c - Comparação entre Grupos Disciplinares, dos valores audiométricos, na frequência
de 8000 Hz no ouvido direito, nos Professores agrupados entre os 11 e os 20 anos de serviço
nessa Escola. Média, desvio padrão, rank médio e valor p.

Audiometria Ouvido Direito 8000Hz

Educação Física

Outros Grupos Disciplinares

N=4

N=4

Média e Desvio-Padrão

18±6

10±0

Rank médio

6

3

Valor de p

0,047

Neste caso específico, os Professores de Educação Física têm uma maior
disposição para apresentarem perdas médias auditivas superiores aos
restantes Docentes dos outros Grupos Disciplinares no ouvido direito, como
podemos observar nos valores da média e do rank médio.

Procedendo novamente a uma interpretação final generalizante desta análise
que relaciona as perdas auditivas dos Docentes com os anos de leccionação
nessa Escola, estes três quadros indicam-nos que a probabilidade, dos
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Professores que estão profissionalmente activos diariamente há pelo menos
dez anos e no máximo de 20 anos nessa mesma Escola, de serem afectados
por perdas auditivas precoces nas frequências mais elevadas é maior. Estes
resultados vão de encontro ao que a European Communities (1990, citado em
Department of Health & Children, 1998) referem a respeito dos primeiros dez
anos de exposição ocupacional ao ruído serem fulcrais para a perda auditiva
localizada nas frequências mais altas (2000Hz, 4000Hz e 8000Hz).

Finalizado que está este primeiro tratamento estatístico dos audiogramas e
para podermos encarar os nossos resultados audiométricos segundo outros
pontos de vista, torna-se importante complementarmos esta análise com o
estudo do factor presbiacusia, conhecer também a frequência de ocorrência de
maior perda auditiva no que respeita à lateralidade e o estudo da evidência de
trauma auditivo, ou não, relativamente à avaliação da capacidade auditiva dos
Professores.
No que respeita à Presbiacusia e após o respectivo cálculo das perdas médias
auditivas dos Professores irá proceder-se a uma comparação com os valores
de presbiacusia referenciados pelo autor Knudsen et al., 1989 (citados por
Portmann e Portmann, 1993). Desta forma, apresentamos de seguida três
quadros (34a, 35a e 36a) que descrevem os valores médios e desvios padrão
desta associação (audiometrias/presbiacusia dos Professores) que nos
propomos analisar e, a respectiva análise será tendo em conta apenas os
valores médios das perdas auditivas. Todos os cálculos seguem no anexo 25a,
25b e 25c.

No que se refere à frequência de ocorrências de maior perda auditiva no que
respeita à lateralidade, após a análise audiométrica nas diferentes frequências
(anexos 25a, 25b e 25c), foram contabilizadas todas as situações e
apresentadas nos quadros 34b, 35b e 36b.

No que respeita ao tipo de grau de trauma auditivo, propomo-nos analisar os
respectivos quadros audiométricos de cada Professor (anexo 26a, 26b e 26c) e
atendendo às suas características classificar o tipo de perda nas respectivas
frequências analisadas, tendo por base a proposta de Lafon y Duclos, 1985,
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(citados por Rescalvo Santiago, 2004). Os quadros 34c, 35c e 36c são o
resultado da análise.
Posteriormente à apresentação e análise dos quadros que se seguem, será
induzida uma discussão globalizante dos resultados encontrados.

Dando o ponto de partida ao estudo da presbiacusia e dos resultados
audiometricos dos Docentes compreendidos nas idades de 30 a 39 anos,
podemos observar a apresentação dos resultados no quadro 34a.

Quadro 34a - Valores médios e desvios padrão entre os valores audiométricos dos 2 Grupos
Disciplinares e os valores de presbiacusia entre os 30 e 39 anos.
Frequências
Presbiacusia
30-39 anos (dB)
Perda
Média
Professores
O.D.
de
(dB)
Educação
Perda
Física
Média
n=2
O.E.
(dB)

Professores
de Outros
Grupos
Disciplinares
n=2

Perda
Média
O.D.
(dB)
Perda
Média
O.E.
(dB)

125Hz

250Hz

500Hz

-5

-5

-5

-15±
(-7,1)

-20

-20

-12,5±
(-3,5)

-20±
(-7,1)

-22,5±
(-3,5)

-17,5±
(-3,5)

-15

-20

-25±
(-7,1)

-22,5±
(-3,5)

-12,5±
(-3,5)

-25±
(-7,1)

-25±
(7, 1)

-30±
(-21,2)

-17,5±
(-10,6)

1000Hz
-5

2000Hz
-6

4000Hz

8000Hz

-14

-16

-17,5±
(-17,7)

-22,5±
(-3,5)

-17,5±
(-3,5)

-27,5±
(-10,6)

-10

-10

-10

-12,5±
(-3,5)

-7,5±
(-3,5)

-20

-5±(-7,1)

-5

Na análise do quadro 34a verificámos, perante a perspectiva das perdas
médias auditivas, que os dois Professores de Educação Física apresentam na
frequência de 2000Hz, nos dois ouvidos, perdas médias que podemos
considerar normais para a idade. Por sua vez, os Docentes de outros Grupos
Disciplinares demonstram perdas auditivas normais relativamente à idade na
frequência de 4000 Hz, nos dois ouvidos e, também na frequência de 8000 Hz
no ouvido direito. Estes valores audiométricos pressupõem que estes Docentes
analisados

apresentam

perdas

médias

audiométricas

superiores

consideradas normais, à excepção das situações anteriormente descritas.
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Com base nos dados do quadro anterior e na perspectiva de contabilizar a
frequência de ouvidos, no que respeita à lateralidade, com perda auditiva,
apresentamos o quadro 34b
Quadro 34b – Frequência e percentagem de ocorrências de lateralidade com maior perda
auditiva dos Professores agrupados entre os 30 e 39 anos.

Análise

Professores de

Professores de

Outros Grupos

Educação Física

2 Grupos

Disciplinares

O.E. > O.D.

4 (57,1%)

5 (71,4%)

9 (64,3%)

O.D. > O.E.

1 (14,3%)

1 (14,3%)

2 (14,3%)

O.D. = O.E.

2 (28,6%)

1 (14,3%)

3 (21,4%)

Total

7 (100%)

7 (100%)

14 (100%)

Legenda:
O.E. – Ouvido esquerdo;
O.D. – Ouvido direito.

No quadro 34b verificámos que em 9 situações, num total de 14 possíveis, o
ouvido esquerdo apresenta mais perdas do que o ouvido direito nas diversas
frequências nos 2 grupos associados. Na análise comparativa entre grupos os
resultados são muito similares como podemos ver no referido quadro.

O quadro 34c que abaixo se insere, analisa a existência de trauma auditivo, ou
ausência deste, nos Docentes dos dois Grupos em análise no intervalo de
idade de 30-39 anos.
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Quadro 34c – Frequência e percentagem de ocorrências de grau de trauma acústico dos
Professores agrupados entre os 30 e 39 anos.

Trauma Acústico
N=2

Professores de

Professores de

Outros Grupos

Educação Física

2 Grupos

Disciplinares

Sem Trauma

2 (50%)

4 (100%)

6 (75%)

Trauma Grau 1

2 (50%)

-

2 (25%)

Trauma Grau 2

-

-

-

Total

4 (100%)

4 (100%)

8 (100%)

Emerge do quadro 34c a constatação que os dois Professores de Educação
Física enquadrados no intervalo de idade referido apresentam 2 ouvidos sem
trauma e dois com trauma de grau I e os Professores de outros Grupos
Disciplinares nos quatro ouvidos não apresentam qualquer trauma acústico.

Dando continuidade ao estudo das perdas auditivas dos nossos Professores,
apresentamos o quadro seguinte que estuda os Professores no intervalo de
idade de 40-49 anos.
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Quadro 35a - Valores médios e desvios padrão entre os valores audiométricos dos 2 Grupos
Disciplinares e os valores de presbiacusia entre os 40 e 49 anos.
Frequências
Presbiacusia
40-49 anos (dB)
Perda
Média
Professores
O.D.
de
(dB)
Educação
Perda
Física
Média
n=4
O.E.
(dB)
Perda
Média
Professores
O.D.
de Outros
(dB)
Grupos
Perda
Disciplinares
Média
n=4
O.E.
(dB)

125Hz
-7

250Hz
-7

500Hz
-7

1000Hz
-8

2000Hz
-8

4000Hz
-21

8000Hz
-25

-16,3±
(-4,8)

-17,5±
(-6,5)

-15±
(-9,1)

-13,8±
(-7,5)

-6,3±
(-4,8)

-11,3±
(-10,3)

-23,8±
(-17,9)

-18,8±
(-4,8)

-20

-20±
(-7,1)

-13,8±
(-8,5)

-8,8±
(-4,8)

-18,8±
(-9,5)

-21,3±
(-11,8)

-12,5±
(-5)

-13,8±
(-4,8)

-16,3±
(-4,8)

-11,3±
(-2,5)

-10±
(-7,07)

-12,5±
(-10,4)

-17,5±
(-11,9)

-15±
(-8,165)

-16,3±
(-2,5)

-17,5±
(-9,6)

-13,8±
(-6,3)

-12,5±
(-9,6)

-11,3±
(-6,3)

-32,5±
(-9,6)

Comprovámos pela análise do quadro 35a, perante a perspectiva das perdas
médias auditivas para o intervalo de 40 a 49 anos de idade, que os quatro
Professores de Educação Física apresentam na frequência de 2000Hz no
ouvido direito, e nas frequências de 4000 Hz e 8000 Hz em ambos os ouvidos,
perdas médias que podemos considerar normais para a idade. Por sua vez, os
Docentes de outros Grupos Disciplinares demonstram perdas auditivas normais
relativamente à idade na frequência de 4000 Hz, nos dois ouvidos e, também,
na frequência de 8000 Hz no ouvido direito. Nas restantes frequências
analisadas, os Professores em estudo apresentam perdas médias auditivas
superiores às consideradas por Knudsen et al. (1989, citados por Portmann e
Portmann, 1993), à excepção das situações anteriormente descritas.

Tendo em conta o quadro 35a e na perspectiva de contabilizar a frequência de
ouvidos, no que respeita à lateralidade, com mais perda, apresentamos o
quadro 35b.
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Quadro 35b – Frequência e percentagem de ocorrências de lateralidade com maior perda
auditiva dos Professores agrupados entre os 40 e 49 anos.

Análise

Professores de
Educação Física

Professores de
Outros Grupos

2 Grupos

Disciplinares

O.E. > O.D.

5 (71,4%)

6 (85,7%)

11 (78,6%)

O.D. > O.E.

1 (14,3%)

1 (14,3%)

2 (14,3%)

O.D. = O.E.

1 (14,3%)

-

1 (7,1%)

Total

7 (100%)

7 (100%)

14 (100%)

Legenda:
O.E. – Ouvido esquerdo;
O.D. – Ouvido direito.

Verificámos que no quadro 35b, 11 situações, num total de 14 possíveis, o
ouvido esquerdo apresenta mais perdas do que o ouvido direito nos dois
grupos associados e a única situação de maior destaque é a de existir uma
perda média auditiva bilateral idêntica num Professor de Educação Física.

No que se refere à análise da existência de trauma auditivo, ou ausência deste,
evidenciamos que os quatro Professores de Educação Física enquadrados no
intervalo de idade de 40-49 anos, apresentam 4 ouvidos sem trauma e quatro
ouvidos com trauma de grau I. Os Professores de outros Grupos Disciplinares
em cinco ouvidos não apresentam qualquer trauma acústico e em três ouvidos
apresentam trauma de grau I, como podemos verificar no quadro 35c.
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Quadro 35c – Frequência e percentagem de ocorrências de grau de trauma acústico dos
Professores agrupados entre os 40 e 49 anos.

Trauma Acústico
N=4

Professores de
Educação Física

Professores de
Outros Grupos

2 Grupos

Disciplinares

Sem Trauma

4 (50%)

5 (62,5%)

9 (56,3%)

Trauma Grau 1

4 (50%)

3 (37,5%)

7 (43,7%)

Trauma Grau 2

-

-

-

Total

8 (100%)

8 (100%)

16 (100%)

Para finalizar, o quadro que se segue analisa os Docentes dos dois grupos que
se enquadram entre os 50 e 59 anos de idade.
Quadro 36a - Valores médios e desvios padrão entre os valores audiométricos dos 2 Grupos
Disciplinares e os valores de presbiacusia entre os 50 e 59 anos.
Frequências
Presbiacusia
50-59 anos (dB)
Perda
Média
Professores
O.D.
de
(dB)
Educação
Perda
Física
Média
n=3
O.E.
(dB)
Perda
Média
Professores
O.D.
de Outros
(dB)
Grupos
Perda
Disciplinares
Média
n=3
O.E.
(dB)

125Hz
-10

250Hz
-10

500Hz
-12

1000Hz
-12

2000Hz 4000Hz
-13
-29

8000Hz
-32

-13,3±
(-2,9)

-13,3±
(-2,9)

-11,7±
(-2,9)

-10±(-5)

-10±
(-8,7)

-25±
(-13,2)

-31,7±
(-16,1)

-20±
(-8,7)

-21,7±
(-5,8)

-15±(-5)

-15

-25±
(-5)

-35±
(-8,7)

-33,3±
(-12,6)

-25±
(-5)

-28,3±
(-5,8)

-28,3±
(-5,8)

-16,7±
(-7,6)

-15±
(-8,7)

-20±
(-10)

-43,3±
(-15,3)

-30±
(-8,7)

-28,3±
(-5,8)

-28,3±
(-2,9)

-20±(-5)

-20±
(-10)

-21,7±
(-7,6)

-38,3±
(-2,9)

Observando o quadro anterior, mais uma vez constatámos que em quase todas
as frequências comparadas e em quase todos os ouvidos, os valores das
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perdas auditivas são superiores aos considerados normais para esta idade
específica, à excepção das frequências de 1000, 2000 e 4000 Hz nos
Professores de Educação Física no ouvido direito e nos Professores de outros
Grupos Disciplinares em ambos os ouvidos na frequência de 4000 Hz.

No quadro 36b na perspectiva de contabilização da frequência de ouvidos, no
que respeita à lateralidade, com mais perdas auditivas, verificámos que em 11
situações, num total de 14 possíveis, o ouvido esquerdo apresenta mais perdas
do que o ouvido direito nas diversas frequências e torna-se claro que os
Professores de Educação Física apresentam no total das possibilidades,
perdas auditivas no ouvido esquerdo superiores às perdas do ouvido direito.
Quadro 36b – Frequência e percentagem de ocorrências de lateralidade com maior perda
auditiva dos Professores agrupados entre os 50 e 59 anos.

Análise

Professores de

Professores de
Educação Física

Outros Grupos

2 Grupos

Disciplinares

O.E. > O.D.

7 (100%)

4 (57,1%)

11 (78,6%)

O.D. > O.E.

-

1 (14,3%)

1 (7,1%)

O.D. = O.E.

-

2 (28,6%)

2 (14,3%)

Total

7 (100%)

7 (100%)

14 (100%)

Legenda:
O.E. – Ouvido esquerdo;
O.D. – Ouvido direito.

Na análise da existência de trauma auditivo, ou ausência deste, observemos o
quadro 36c.
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Quadro 36c – Frequência e percentagem de ocorrências de grau de trauma acústico dos
Professores agrupados entre os 50 e 59 anos.

Trauma Acústico

Professores de

Professores de

Outros Grupos

Educação Física

N=3

2 Grupos

Disciplinares

Sem Trauma

1 (16,7%)

-

1 (8,3%)

Trauma Grau 1

4 (66,6%)

5 (83,3%)

9 (75%)

Trauma Grau 2

1 (16,7%)

1 (16,7%)

2 (16,7%)

Total

6 (100%)

6 (100%)

12 (100%)

Observamos no quadro 36c que os três Professores de Educação Física
agrupados nos 50-59 anos de idade, apresentam 1 ouvido sem trauma, quatro
ouvidos com trauma de grau I e 1 ouvido com trauma de grau II. Os três
Professores de outros Grupos Disciplinares em cinco ouvidos apresentam
trauma acústico de grau I e num ouvido apresenta um trauma de grau II.

Terminada esta análise dos resultados do estudo do factor presbiacusia,
lateralidade e do tipo de grau de trauma auditivo relativamente às audiometrias
dos Professores, verificámos que em todos os grupos de idade as perdas
auditivas são superiores às que seriam supostas existirem nas respectivas
idades (presbiacusia) na maioria das frequências analisadas e que o ouvido
esquerdo é mais penalizado por perdas auditivas quando comparamos com o
ouvido direito.
Observa-se também que com o decorrer da idade, o tipo de grau de trauma
auditivo

agrava-se

e

a

ocorrência

de

ouvidos

sem

trauma

diminui

principalmente no agrupamento de idade de 50-59 anos. Estes resultados vão
de encontro com outros estudos como é o exemplo de Knudsen et al. (1989),
citados por Portmann e Portmann (1993), que referem que quanto maior for a
idade maiores são as perdas médias de audição.
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7. Conclusão

As conclusões tiradas são as seguintes:

Na frequência de 4000 Hz, existe diferença estatisticamente significativa entre
os grupos analisados. Esta diferença mostra-nos que os Professores de
Educação Física comparativamente com os Professores de outros Grupos
Disciplinares apresentam maiores perdas auditivas e que estas diferenças
médias têm significado estatístico. Estes resultados verificaram-se no estudo
geral audiométrico entre grupos, também no estudo mais pormenorizado entre
o sexo dos Professores dos dois grupos. No estudo que analisou o tempo de
serviço nessa Escola e os valores audiométricos dos dois grupos analisados,
constatámos que no intervalo agrupado entre 11 e 20 anos de serviço os
Professores de Educação Física apresentam na frequência de 8000 Hz perdas
auditivas médias estatisticamente significativas, comparativamente com o outro
grupo disciplinar.
Os resultados estatísticos anteriormente citados, podem significar que o
universo dos Professores de Educação Física é afectado na sua capacidade
auditiva com maior gravidade do que os Professores de outros Grupos
Disciplinares,

em

virtude

do

tipo

do

ruído

gerado

no

ginásio,

predominantemente na frequência de 4000 Hz mas também na frequência de
8000 Hz. Este resultado comprova a Hipótese 1- “Os Professores de Educação
Física apresentam uma maior perda auditiva nas frequências mais elevadas
das avaliações audiométricas, relativamente aos restantes Professores de
outros Grupos Disciplinares”.

No que respeita ao estudo do cálculo BIAP entre Grupos Disciplinares,
constatámos peremptoriamente que não existem diferenças estatisticamente
significativas entre as perdas médias auditivas dos dois grupos. Tal facto podese dever à menor abrangência que a fórmula do cálculo requer em relação às
frequências em análise. No que concerne à classificação BIAP a única situação
que se destaca da igualdade de classificações observadas é a perda ligeira que
está numericamente no limiar inicial da classificação, que a Docente de outro
Grupo Disciplinar demonstra ter. Pelos resultados obtidos, não existe a
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confirmação da Hipótese 2– “Os Professores de Educação Física apresentam
uma classificação BIAP mais danosa relativamente aos Professores de outros
Grupos Disciplinares”.

As Docentes de Educação Física poderão ser mais propensas a adquirirem
mais perdas auditivas do que o outro sexo. Neste caso concreto verificámos
que as Docentes do sexo feminino de Educação Física apresentam maiores
perdas auditivas e que as perdas audiométricas são estatisticamente
significativas. Esta conclusão não confirma a Hipótese 3– “Os Professores de
Educação Física do sexo masculino apresentam uma maior perda auditiva nas
avaliações audiométricas, relativamente aos restantes Professores do mesmo
sexo de outros Grupos Disciplinares”.

No que respeita à idade do Professor e o número de anos de Docência os
resultados apesar de estatisticamente não serem significativos, permitem que
os analisemos como uma tendência de evolução. É o exemplo mais uma vez
do grupo de Educação Física, que no intervalo de idade entre 46 e 55 anos e
no estudo que agrupava os Docentes com 21 a 30 anos de profissão, que
apresentam

resultados

estatísticos

que

demonstram

uma

tendência

significativa de perdas auditivas comparativamente com o outro Grupo
Disciplinar na frequência de 4000 Hz. Os resultados anteriormente descritos
como não são estatisticamente significativos não permitem confirmar a
Hipótese 4- “Quanto maior for o número de anos de idade maior será a
probabilidade de ocorrer uma perda auditiva nos Docentes de Educação
Física”, e a Hipótese 5- “Quanto maior for o número de anos de leccionação
como Professor maior será a probabilidade de ocorrer uma perda auditiva nos
Docentes de Educação Física”.

Na linha orientadora aberta anteriormente e, no que respeita aos Docentes de
outros Grupos Disciplinares, constatámos que os Professores com 46 e 55
anos de idade e, os compreendidos entre os 11 e 30 anos de tempo de serviço,
apresentam propensão para adquirirem perdas auditivas nas frequências de
8000 Hz e de 2000 Hz, respectivamente. Estes resultados também não
permitem sustentar as Hipóteses 4 e 5.
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Os Professores de Educação Física agrupados entre os 0 e 10 anos de serviço
nessa Escola apresentam resultados muito próximos de serem considerados
estatisticamente significativos na frequência de 4000 Hz. No intervalo de 11 a
20 anos de leccionação nessa Escola na frequência de 8000 Hz, apresentam
resultados estatisticamente significativos, como foi referido anteriormente. Os
anos de leccionação nessa Escola parece também ter uma influência directa
nas perdas auditivas encontradas nos Docentes de Educação Física da Escola,
o que nos permite confirmar a Hipótese 6– “Quanto maior for o número de anos
de leccionação na Escola em estudo maior será a probabilidade de ocorrer uma
perda auditiva nos Docentes de Educação Física”.
Os Docentes de outros Grupos Disciplinares, apenas apresentam resultados
estatisticamente significativos na frequência de 2000 Hz, quando realizamos o
estudo entre o intervalo de 0 a 10 anos de tempo de serviço nessa Escola e os
resultados audiométricos dos Professores.

Finalizando as nossas conclusões e perspectivando outras possibilidades de
tratamento dos resultados audiométricos observados segundo outros pontos de
vista, verificámos que o factor perda auditiva superior à presbiacusia está
presente desde os primeiros anos de tempo de serviço. Se não vejamos que no
intervalo de 30-39 anos observa-se 23 ocorrências num total de 28 possíveis
em que os dois Grupos Disciplinares apresentam mais perdas auditivas do que
seria normal perder pela presbiacusia. No intervalo de 40-49 anos e no de 5059 anos, o mesmo sucede nas seguintes ocorrências 20 e 24 respectivamente.
Pelos resultados obtidos, confirmamos a Hipótese 7- “A classe Docente
apresenta perdas auditivas superiores às consideradas normais para a idade
(presbiacusia)”.

Na perspectiva da lateralidade da perda auditiva, contabilizámos que nos
estudos anteriormente apresentados com significado estatístico, bem como nos
estudos que nos suscitaram tendências estatísticas de relevo, das dez
apresentações apenas uma se reporta ao ouvido direito, as restantes indicam o
ouvido esquerdo. No estudo da lateralidade e audiometrias dos Professores no
grupo de idades de 30-39 anos, 64,3% das vezes o ouvido esquerdo tem mais
159

Estudo 2

O Professor de Educação Física. Avaliação da Capacidade Auditiva.

perdas do que o seu par direito nas diversas frequências, no agrupamento de
idades de 40-49 anos e de 50-59 anos, o ouvido esquerdo apresenta em 78,6%
das vezes em cada um dos agrupamentos de idade, mais perdas do que o seu
homólogo ouvido direito. Os resultados não permitem confirmar a Hipótese 8“Não existe prevalência de perdas auditivas relativamente à lateralidade do
ouvido dos exames audiométricos dos Professores”.

Da mesma forma, o tipo de grau de trauma auditivo, torna-se mais frequente e
mais elevado com o aumento da idade do Professores, do tempo de serviço e
dos anos de leccionação nessa Escola. Estas conclusões levam-nos a crer que
a Profissão de Docente poderá ter uma maior propensão para provocar perdas
auditivas superiores ao que seria de considerar normal pela idade e causar
traumas auditivos ligeiros. Os resultados permitem validar a Hipótese 9“Quanto maior for a idade do Professor maior será a probabilidade de encontrar
traumas auditivos”.
Fruto desta evidência, surge de imediato mais uma sugestão interessantíssima
de um trabalho futuro que é a de realizar emparelhamentos com indivíduos de
diferentes profissões e realizar estudos audiométricos mais completos.
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Considerações Finais e Sugestões

Esta dissertação teve por base o estudo da exposição ocupacional ao ruído dos
Professores de Educação Física e a sua avaliação auditiva. Atendendo à
limitação do tempo e dos meios metodológicos envolvidos, permitiu iniciar a
pesquisa e, de certa forma, perceber se os resultados seriam esclarecedores
da realidade em que os Professores vivem no seu quotidiano ocupacional.
Observando a análise, discussão e conclusão dos resultados constata-se que a
partir destes podem-se elaborar as considerações finais e deixar algumas
sugestões.
Os ginásios escolares apresentam condições de trabalho que nem sempre se
enquadram nas imposições legais no que diz respeito aos níveis de pressão
sonora e aos tempos de reverberação medidos. Os problemas acústicos advêm
não só das características físicas destes espaços, isto é, muito reverberantes
(fechados e pouco absorventes), mas também das modalidades desportivas, do
número de turmas e da imprevisibilidade dos comportamentos dos jovens
estudantes.
A análise estatística dos audiogramas dos Professores de Educação Física,
comparativamente com o outro Grupo Disciplinar, demonstra que as
frequências mais altas em análise foram as que apresentaram maiores perdas
auditivas. Estes resultados sugerem que a capacidade auditiva dos Professores
de Educação Física pode ser afectada pelo ruído das actividades lectivas.
Perante o exposto, e para finalizar, parece-nos pertinente recomendar algumas
medidas de protecção que possam minimizar a possibilidade de os Professores
de Educação Física agravarem a sua capacidade auditiva, designadamente:
i) A utilização de materiais anti-reverberantes permitiria a redução dos níveis de
pressão sonora das actividades desportivas e reduziria os tempos de
reverberação consideravelmente aquando da construção ou recuperação dos
ginásios escolares.
Para o efeito, realizou-se uma prospecção de mercado e verificou-se que uma
das soluções para reduzir o ruído do ginásio, se resumiria à aplicação de
painéis Sandwich nas paredes do mesmo. Segundo as especificações técnicas
os painéis apresentam um coeficiente de absorção sonora equivalente (α
1KHz= 1,13 EN ISO 20354:1993) para a opção de 50mm de espessura. O
preço por metro quadrado é de 35 euros. A aplicabilidade destes painéis
somente em duas paredes laterais do ginásio (no sentido do comprimento),
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permitiria a redução do TR para valores ideais, isto é, de 1,74 segundos. O
custo associado cifrava-se nos 14.770 euros já com IVA.
ii) O planeamento e organização de cada ano lectivo, por parte dos Órgãos de
Gestão e pelos Departamentos de Educação Física deverá ser prioritário e
cuidadosamente elaborado.

Sugerindo futuras investigações, seria pertinente estudar diferentes tipos de
Ginásios Escolares e de salas de aula, ampliando o número dos mesmos, para
desta forma se poder complementar este estudo com novas ideias e novos
resultados que nos ajudem a conhecer um pouco melhor a exposição
ocupacional ao ruído dos Professores de Educação Física.
Como compromisso futuro com as entidades respectivas, seria necessário
viabilizar estudos que permitissem a construção de novos Ginásios Escolares
com TR mais baixos sem que a solução fosse conseguida com grandes
acréscimos financeiros e no que respeita ao melhoramento dos edifícios
existentes aplicar técnicas de construção simples que permitam reduzir os TR
com custos contidos.

Esperamos que este trabalho contribua para enriquecer o conhecimento sobre
a exposição ocupacional ao ruído do Professor de Educação Física, que sirva
de alerta para todos os interessados, promova uma gestão mais equilibrada
das actividades desportivas escolares e incentive a realização de novos
estudos num maior número de Professores e em diferentes ginásios escolares.
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Anexos

O CD-Rom que abaixo se apresenta contém os anexos da tese. Este está
dividido em duas pastas (Anexos do Estudo 1 e Anexos do Estudo 2), e dentro
destas encontram-se todos os anexos referentes a cada um dos estudos.
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