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O ruído em números
Este relatório é o primeiro de uma série de relatórios temáticos do 
Observatório dos Riscos dedicados a um risco, sector ou grupo 
 especial de risco. Propõe-se descrever a situação existente na 
Europa em matéria de exposição ao ruído no local de trabalho, 
identifi car os grupos em risco, bem como evidenciar tendências e as 
questões emergentes que suscitam preocupações. Estas  actividades 
integram-se num projecto mais vasto, destinado a identifi car 
 precocemente as tendências e riscos emergentes no trabalho, com 
o objectivo de contribuir para uma melhor afectação dos recursos e 
de permitir intervenções mais oportunas e efi cazes.

O sector dos serviços emprega uma percentagem cada vez maior de 
trabalhadores. É por essa razão que o relatório inclui informações não 
só sobre sectores que são conhecidos pela sua elevada exposição ao 
ruído, tais como os da construção, da indústria transformadora ou 
da agricultura, mas também sobre actividades da área dos serviços 
em que predominam trabalhadores do sexo feminino, tais como o 
ensino ou os centros de atendimento telefónico.

Exposição ao ruído

Os níveis de ruído continuam a exceder regularmente os valores-
-limite em muitos sectores, tais como os da agricultura, construção, 
engenharia, indústria alimentar e de bebidas, transformação da 
madeira, fundição ou do entretenimento.

Os artesãos, os trabalhadores especializados, os trabalhadores 
agrícolas e os membros das forças armadas estão geralmente 
expostos a elevados níveis de ruído. Em sectores determinados, as 
mulheres podem estar consideravelmente expostas a um elevado 
nível de ruído. A percentagem de mulheres que dizem estar expostas 
ao ruído é muito mais elevada nos novos Estados-membros do que 
na UE-15. Na República Checa, por exemplo, 75% dos trabalhadores 

do sector têxtil que estão expostos ao ruído são do sexo feminino, 
seguido pelo sector alimentar com uma percentagem de 50%.

Nos novos Estados-membros, os sectores onde a percentagem de 
trabalhadores expostos ao ruído é mais elevada são a agricultura e o 
sector mineiro, seguidos pela indústria transformadora. A proporção 
de trabalhadores expostos ao ruído nesses sectores é também mais 
elevada do que na UE-15.

A exposição a um elevado nível de ruído parece estar também a 
afectar um número crescente de trabalhadores jovens. De acordo 
com os resultados dos inquéritos da Fundação Europeia para a 
Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho, os trabalhadores em 
programas de aprendizagem ou noutros programas de formação 
comunicaram mais problemas de audição em 2000 do que em 1995. 
É portanto necessário, dar especial atenção à formação dos jovens 
trabalhadores e abordar mais especifi camente os seus problemas 
de saúde.

Efeitos na saúde

■ Perda de audição
A perda de audição induzida pelo ruído continua a ser uma das 
doenças profi ssionais reconhecidas mais comuns. Os custos da 
perda de audição representaram entre 1999 e 2001 cerca de 
10% dos custos totais das doenças profi ssionais (1). Embora possa 
haver alguma subnotifi cação e sub-reconhecimento destes casos, 
especialmente no que se refere às mulheres trabalhadoras, os 
valores dependem também do limiar aplicado à defi nição de 
perda auditiva. Na Alemanha, por exemplo, o número de casos 
reconhecidos está a estabilizar, estando a decrescer no que respeita 
ao grau de incapacidade auditiva.

A percepção dos trabalhadores relativamente aos problemas de 
audição registou um ligeiro aumento. De acordo com os resultados 
do inquérito europeu (2), 7% dos trabalhadores europeus conside-
ram que o trabalho afecta a sua saúde em termos de perturbações 
auditivas. Os trabalhadores que dizem estar sujeitos a um nível mais 
elevado de exposição ao ruído são também os que referem mais 
problemas de audição.

■ Tinnitus
A perda de audição induzida pelo ruído é acompanhada com 
frequência pelo tinnitus, ou zumbidos nos ouvidos. Os dados sobre 
o tinnitus são escassos. Com base numa investigação de 2003 
efectuada no Reino Unido, estimou-se que 153 000 homens e 
26 000 mulheres de idades compreendidas entre os 35 e os 64 anos 
tinham problemas graves de audição atribuíveis ao ruído no local 
de trabalho e que cerca de 266 000 homens e 84 000 mulheres 
sofriam de tinnitus persistente, atribuível às mesmas causas. Uma 
monitorização posterior deverá permitir avaliar a dimensão do 
problema na Europa.

Noise in figures
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(1)  «Costs and funding of occupational diseases in Europe», Eurogip-08-E, Agosto de 2004. 
Ver: http://www.eurogip.fr/pdf/Eurogip-08E-cost.pdf.

(2) Inquérito Europeu sobre as Condições de Trabalho (ESWC).

http://osha.europa.eu
http://www.eurogip.fr/pdf/Eurogip-08E-cost.pdf
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■ Choque acústico
Choque acústico é uma expressão utilizada para descrever os 
sintomas fi siológicos e psicológicos que se podem manifestar após 
a audição de um som intenso, repentino e inesperado, através de 
auscultadores ou de um telefone. Os operadores de centros de 
atendimento telefónico são os trabalhadores mais expostos a este 
risco. O problema pode agravar-se quando os centros de atendimento 
são tão ruidosos que obrigam os operadores a aumentar o volume 
de som para além do que seria necessário se o local fosse menos 
ruidoso. O choque acústico foi também evidenciado como uma 
questão preocupante na pesquisa especializada da Agência sobre 
os riscos físicos emergentes.

■ Efeitos combinados
A perda de audição pode também ser causada ou agravada pela 
utilização de produtos químicos. São substâncias ototóxicas 
conhecidas os solventes, os metais, os medicamentos e as 
substâncias asfi xiantes. Os sectores profi ssionais de elevada 
exposição ao ruído e a substâncias ou vibrações perigosas incluem 
a tipografi a, pintura, construção naval, construção civil, indústria 
transformadora, indústria química, o fabrico de artigos de couro e 
de mobiliário, a agricultura e a indústria mineira. Nas fundições pode 
existir também uma exposição combinada ao ruído, às vibrações 
e a temperaturas elevadas. Muitos destes sectores são mais 
predominantes nos novos Estados-membros do que na UE-15.

■ O ruído e os acidentes
O ruído não se limita a deteriorar a audição do trabalhador: pode 
também causar acidentes, pois interfere com a comunicação. Os 
trabalhadores que utilizam protectores auriculares podem deixar 
de ouvir instruções verbais e avisos acústicos. Foram iniciados 
vários projectos de concepção de um método de previsão da 
inteligibilidade da fala e da percepção de sinais acústicos durante 
a utilização de protectores auriculares. Foi também identifi cado 
neste relatório risco acrescido de acidente em trabalhadores com 
defi ciências auditivas.

O ruído é identifi cado pelos trabalhadores do sector da 
educação de vários Estados-membros como um problema, 
tendo as perturbações da voz um impacto signifi cativo nas 
taxas de absentismo dos professores.

O nível de exposição ao ruído nas salas de aula recomendado 
pelas orientações da OMS é de 35 dB(A). Porém, o nível 
efectivo de ruído nos estabelecimentos de ensino pode atingir 
60-80 dB(A) em aulas normais, podendo inclusive ultrapassar 
os valores-limite estabelecidos para os locais de trabalho, nas 
ofi cinas e nas instalações desportivas das escolas. Medições 
efectuadas em salas de aula revelaram condições acústicas que 
permitiam compreender menos de metade do que era dito.

A importância da voz como instrumento profi ssional está 
também a aumentar, com o desenvolvimento das tecnologias 
activadas pela voz e com o aumento do número de centros 
de atendimento telefónico, em que as exigências vocais são 
grandes.

■ Outros efeitos na saúde
Há provas sobre vários tipos de efeitos para a saúde decorrentes 
de um nível médio de ruído, tais como problemas da voz, stresse, 
doenças cardiovasculares e problemas neurológicos. Um nível 
de ruído inferior ao que causa perda auditiva pode ter outros 
efeitos na saúde além dos que afectam a audição, se interferir 
permanentemente com o sono e o descanso, perturbar a 
comunicação e a inteligibilidade da fala ou interferir com tarefas 
mentais que exigem um elevado grau de atenção e concentração.

Prevenção

É necessário desenvolver mais esforços com vista a reduzir o ruído 
nos locais de trabalho. Em estudos sobre medidas de controlo do 
ruído foram sugeridas várias abordagens diferentes e identifi cados 
alguns programas efi cazes de protecção da audição. As empresas 
mais pequenas aplicavam procedimentos muito limitados de 
controlo do ruído e dependiam fortemente da utilização de 
equipamento de protecção individual.

São também necessárias melhorias que permitam reduzir 
efi cazmente as emissões de ruído na fonte. As profi ssões de elevada 
exposição ao ruído no local de trabalho são geralmente aquelas 
em que é utilizada uma vasta gama de processos e de maquinaria. 
Este relatório apresenta alguns perfi s de exposição de sectores com 
níveis de ruído elevados, tais como a agricultura, a construção civil e 
a indústria alimentar e de bebidas.

Quando é necessária concentração, o ruído deve ser mantido a níveis 
baixos. É possível obter reduções consideráveis através de medidas 
acústicas. A complexidade do trabalho e das tarefas administrativas 
aumentou em sectores como os da saúde e do ensino, mas também 
na produção industrial. São, por conseguinte, incluídas no relatório 
algumas recomendações sobre os níveis de ruído em escritórios, 
estabelecimentos de ensino e nos serviços de saúde.

Necessidades em termos de investigação

Investigação especifi camente orientada para sectores 
seleccionados (serviços de saúde, hotelaria e restauração, 
transportes, centros de atendimento telefónico) permitiria 
identifi car questões a ter em conta no âmbito da preven-
ção.

São também necessários mais dados, para avaliar:

■ a exposição a níveis médios de ruído;

■ efeitos combinados do ruído e das vibrações, do ruído e 
dos produtos químicos;

■ os efeitos do ruído nas trabalhadoras grávidas.
A investigação deveria também suportar os esforços da 
prevenção relacionados com os trabalhadores com defi ciência 
auditiva e a interferência com avisos e sinais.

Informações complementares

Os resultados completos do Observatório dos Riscos estão 
disponíveis em: 
http://riskobservatory.osha.europa.eu

Os dados sobre exposição ao ruído e perda de audição, incluindo 
os dados nacionais, encontram-se disponíveis em: 
http://riskobservatory.osha.europa.eu/noiseexposure/ e 
http://riskobservatory.osha.europa.eu/hearingloss/
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