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RESUMO 
 

RODARTE, M. D. O. Exposição e reatividade do prematuro ao ruído intenso durante o 
cuidado em incubadora. 2007. 204 f. Tese (Doutorado) – Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. 
 
Introdução: Os níveis sonoros encontrados nas incubadoras e o ruído adicional gerado 
durante a manipulação destas revelam que os recém-nascidos (RN) pré-termo e de alto risco 



estão expostos a um ambiente ruidoso, permanecendo longos períodos nesse ambiente, sem a 
chance de momentos que possibilitem o repouso auditivo. Objetivos: Avaliar a exposição e a 
reatividade do prematuro diante do ruído em incubadora durante o cuidado recebido na 
unidade neonatal de cuidados intermediários de um hospital universitário de Ribeirão Preto - 
SP. Método: Estudo observacional prospectivo realizado na unidade neonatal de cuidados 
intermediários de um hospital universitário de Ribeirão Preto – SP. Participaram da etapa de 
dimensionamento dos níveis e fontes de ruído 35 prematuros, sendo que em 20 deles também 
se analisou as respostas fisiológicas (freqüência cardíaca e saturação de oxigênio) e 
comportamentais (atividades reflexas, corporais, faciais e mudanças de estado de sono e 
vigília) diante de ruídos intensos. O ruído foi mensurado utilizando um medidor de níveis de 
pressão sonora (NPS), dosímetro Quest-400, fixado dentro da incubadora, por duas horas 
durante os cuidados prestados ao RN. Diante de Lmax maiores que 65dBA foram investigadas 
as fontes de ruído e as respostas fisiológicas e comportamentais do bebê, as quais foram 
filmadas por quatro câmeras conectadas a uma placa de vídeo instalada em um computador. 
Resultados: O Leq esteve na faixa de 47,6 a 88,7dBA. Todos os RN estavam com Leq acima 
do limite de 45dBA recomendado por organizações internacionais e mais da metade estavam 
com Leq médios superiores ao limite de 60dBA permitido em incubadora pela norma 
brasileira. Os Lmin variaram de 46,9 a 61,6dBA, os Lmax de 49 a 97,2dBA e os Lpeak de 87 a 
135,7dBA. As principais fontes de ruído intenso foram: conversa na unidade e no entorno da 
incubadora, manuseio do balcão, vocalizações do RN, abrir e fechar portinholas e 
movimentação de cadeira na unidade. As diferenças na freqüência cardíaca e na saturação de 
oxigênio, nos períodos anterior e posterior ao ruído intenso, não foram estatisticamente 
significativas. Diante do ruído intenso, 62,4% dos RN desencadearam o reflexo cócleo-
palpebral e 20% o sobressalto, 42,1% apresentaram manifestações faciais, 55% atividades 
corporais e 60% mudanças no padrão de sono e vigília, havendo diferença estatisticamente 
significativa entre os períodos analisados. Conclusão: Os níveis sonoros mensurados foram 
intensos e decorrentes de fontes diversas: conversação da equipe e familiares, manifestações 
do próprio bebê, cuidado direto ao RN, manejo da incubadora e do ambiente externo no 
entorno da mesma e na enfermaria da unidade neonatal. Acredita-se que o ruído devido a 
essas fontes pode ser minimizado com mudança de atitude dos profissionais. Constata-se que 
o ruído a que os bebês estão expostos nas incubadoras durante os cuidados recebidos constitui 
evento estressante, pois modifica o estado comportamental do RN e desencadeia nele 
respostas reflexas, corporais, manifestações faciais e mudança no estado de sono e vigília 
diante dos ruídos intensos e súbitos.  
 
Palavras-chave: Incubadoras. Ruído. Prematuro. Reatividade-Estabilidade. Neonatologia. 



ABSTRACT 
 

RODARTE, M. D. O. The Preterm babies’ exposition and reactivity at the intense noise 
during care in incubators. 2007. 204 f. Dissertation (Doctoral) – University of São Paulo at 
Ribeirão Preto College of Nursing, Ribeirão Preto, 2007 
 
 
Introduction: The sound levels found in incubators and the additional noise generated during 
the manipulation of them reveal that the preterm and high-risk newly born babies (RN) are 
exposed to a noisy environment and are kept for long periods in this environment without 
chance to have auditive rest. Objectives: To evaluate the exposition of premature babies and 
their reactivity to the incubator noise during the care delivered in the intermediate care 
neonatal unit of a school hospital in Ribeirão Preto – SP, Brazil. Method: Prospective 
observational study performed in the intermediate care neonatal unit of a school hospital in 
Ribeirão Preto. A total of 35 premature babies participated in the evaluation of noise levels 
and sources. The analysis of the physiological (cardiac frequency and oxygen saturation) and 
behavioral (reflexive, bodily, facial activities and sleep and awake pattern) responses to 
intense noise was also performed in 20 of the babies studied. The noise levels were measured 
through the sound pressure level meter (NPS), dosimeter Quest-400, fixed inside the 
incubator for two hours during the care delivered to the newly born baby. The noise sources 
as well as the physiological and behavioral responses were investigated when Lmax above 
65dBA was identified. These responses were filmed using four cameras connected to a video 
card installed in a computer. Results: The Leq was around 47.6 to 88.7dBA, and all of them 
were exposed to Leq above the limit 45dBA recommended by international organizations. 
More than half were exposed to average Leq above 60dBA, allowed in incubators by the 
Brazilian norms. The Lmin varied from 46.9 to 61.6dBA, the Lmax from 49 to 97.2dBA and the 
Lpeak from 87 to 135.7dBA. The main sources of intense noise were: chat in the unit and 
around the incubator, balcony handling, the RN vocalization, opening and closing the 
portholes and moving chairs in the unit. The differences in the cardiac frequency and in the 
oxygen saturation were not significantly different in the previous and post periods to the 
intense noise. When exposed to intense noise, 63.2% of the RN reacted with the cochleo-
palpebral and 20% with the startle reflex, 42.1% presented facial expressions, 55% body 
activities and 60% changed their sleep and wake pattern. There were statistically significant 
differences between the periods analyzed. Conclusion: The sound levels measured were 
intense and from several sources: team and family chatting, the own baby’s manifestations, 
direct care to the RN, handling the incubator and external environment around it and in the 
nursing ward of the neonatal unit. It is believed that the noise from these sources can be 
minimized by changes in the professionals’ attitudes. It is evidenced that the noise to which 
the babies are exposed in the incubators during the care delivery constitutes a stressing event 
because it modifies the RN’s behavior, eliciting reflexive, bodily responses, facial 
manifestations and changing their sleep and wake states when facing intense and abrupt 
noises.  
 
Key words: Incubators. Noise. Premature. Reactivity-Stability. Neonatology. 

 
 



RESUMEN 
 

RODARTE, M. D. O. Exposición y reacción del prematuro al ruido intenso durante el 
cuidado en incubadora. 2007. 204 f. Tesis (Doutorado) – Escuela de Enfermería de Ribeirão 
Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2007. 
 
Introducción: Los niveles sonoros encontrados en las incubadoras y el ruido adicional 
generado durante la manipulación de éstas revelan que los recién nacidos (RN) prematuros de 
alto riesgo están expuestos a un ambiente ruidoso, permaneciendo largos periodos en este 
ambiente, sin la posibilidad de momentos que favorezcan el reposo auditivo. Objetivos: 
Evaluar la exposición y la reacción del prematuro frente al ruido en incubadora durante el 
cuidado recibido en la unidad neonatal de cuidados intermediarios de un hospital universitario 
de Ribeirão Preto - SP. Método: Estudio observacional prospectivo realizado en la unidad 
neonatal de cuidados intermediarios de un hospital universitario de Ribeirão Preto – SP. 
Participaron de la etapa de dimensionamiento de los niveles y fuentes de ruido 35 prematuros, 
siendo que en 20 de ellos también se analizaron las respuestas fisiológicas (frecuencia 
cardiaca y saturación de oxígeno) y comportamentales (actividades reflejas, corporales, 
faciales y mudanzas de estado de sueño y vigilia) frente a ruidos intensos. El ruido fue medido 
utilizando el medidor de niveles de presión sonora (NPS), dosímetro Quest-400, fijado dentro 
de la incubadora, por dos horas durante los cuidados prestados al RN. En los casos con Lmax 
mayores que 65dBA fueron investigadas las fuentes de ruido y las respuestas fisiológicas y 
comportamentales del bebé, l cuales fueron filmadas utilizando cuatro cámaras conectadas a 
una placa de vídeo instalada en un computador. Resultados: El Leq estuvo en la faja de 47,6 a 
88,7dBA, estando todos los RN con Leq superior al limite de 45dBA recomendado por 
organizaciones internacionales y más de la mitad estaban con Leq medios superiores a 60dBA 
permitidos en incubadoras por la norma brasileña. Los Lmin variaron de 46,9 a 61,6dBA, los 
Lmax de 49 a 97,2dBA y los Lpeak de 87 a 135,7dBA. Las principales fuentes de ruido intenso 
fueron: diálogos en la unidad y alrededor de la incubadora, manipulación del balcón, 
vocalizaciones del RN, abrir y cerrar las ventanillas y movilización de sillas en la unidad. Las 
diferencias en la frecuencia cardiaca y en la saturación de oxígeno, en los periodos anterior y 
posterior al ruido intenso, no fueron estadísticamente significativas. Frente a ruido intenso, 
63,2% de los RN desencadenaron el reflejo cócleo-palpebral y 20% el sobresalto, 42,1% 
presentaron manifestaciones faciales, 55% actividades corporales y 60% mudanzas en el 
padrón de sueño y vigilia, hubo diferencia estadísticamente significante entre los periodos 
analizados. Conclusión: Los niveles sonoros medidos fueron intensos y derivadas de fuentes 
diversas: conversación del equipo y familiares, manifestaciones del propio bebé, cuidado 
directo al RN, manejo de la incubadora y del ambiente externo en el entorno de la misma y en 
la sala de internación de la unidad neonatal. Se considera que el ruido debido a estas fuentes 
puede ser minimizado con mudancias en las actitudes de los profesionales. Se constata que el 
ruido al cual los bebés están expuestos en las incubadoras durante los cuidados recibidos 
constituye evento estresante, pues modifica el estado comportamental del RN, 
desencadenando en el bebé respuestas reflejas, corporales, manifestaciones faciales y 
mudanza en el estado de sueño y vigilia por los ruidos intensos y súbitos.  
 
Palabras claves: Incubadoras. Ruido. Prematuro. Reatividad-Estabilidad. Neonatología. 
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A área da Audiologia sempre foi o campo de conhecimento que me despertou muito 

interesse. A questão do ruído ambiental começou a me preocupar já durante a graduação, após 

uma pesquisa de campo com um grupo de alunos em uma indústria de produção de materiais 

de ferro e aço visando mensurar os altos níveis de ruído produzidos pelos maquinários e 

materiais de produção. Durante essa pesquisa, muitos alunos desenvolveram fortes 

manifestações do sistema nervoso vegetativo, como sudorese, taquicardia e um mal-estar 

geral, devido ao não uso dos equipamentos de proteção individual. 

Posteriormente, como auxiliar de pesquisa, durante a participação na coleta de dados 

de dois estudos relacionados à triagem auditiva em escolares, em Goiânia - GO, observei o 

quanto era forte o nível de ruído nas escolas, o qual pode prejudicar a saúde auditiva e o 

rendimento do aluno e do professor. 

  Em três anos de trabalho (1997 a 1999) em um Centro de Orientação, Reabilitação e 

Assistência ao Encefalopata - CORAE, instituição que presta cuidados multiprofissionais 

(médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, odontólogos, psicólogos e pedagogos), tive a 

oportunidade de conviver com bebês portadores de necessidades educacionais especiais, os 

quais nasceram prematuramente e eram considerados de alto risco. Essas crianças, muitas 

vezes, necessitavam de cuidados de alta complexidade e eram hospitalizadas em Unidade de 

Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Passei então a me questionar sobre os possíveis efeitos 

negativos decorrentes da intensa estimulação sonora a qual essas crianças estavam expostas 

durante a sua permanência nas unidades neonatais e as possíveis conseqüências dessa 

exposição. 

 No ano de 2001 ingressei no Programa de Pós-Graduação do Departamento de 

Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 

(EERP) da Universidade de São Paulo (USP), multiprofissional, e continuei, em opção 
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conjunta com a orientadora, a direcionar a minha atenção à Neonatologia e Audiologia, 

estudando mais especificamente nesse momento os níveis de ruído produzidos pelo motor da 

incubadora e durante o manuseio da mesma. Realizei as mensurações, sem a presença do 

bebê, em todas as incubadoras em uso nas unidades neonatais de cuidados intensivo e 

intermediário do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP) 

da USP.  

Obtive o título de Mestre em Enfermagem em Saúde Pública com a defesa da 

dissertação intitulada “Níveis de ruído das incubadoras das unidades neonatais de um hospital 

universitário de Ribeirão Preto-SP”, sob a orientação da Profª Drª Carmen Gracinda Silvan 

Scochi, e constatei que, embora em todas as incubadoras os níveis de ruído contínuo gerado 

pelo funcionamento do motor fossem inferiores ao limite de 60dBA estabelecido pela norma 

vigente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICA - ABNT, 1997), os ruídos 

decorrentes da manipulação da incubadora (abrir/fechar: portinholas, porta de cuidados 

intensivos e porta do gabinete inferior; elevar e abaixar: plataforma de base e cúpula; 

retirar/colocar plataforma de base; tamborilar sobre a cúpula; colocar o frasco de leite ou o 

prontuário em cima da cúpula e empurrar incubadora) foram intensos, com variação entre 

72,8 a 86,1dBC NPS no modo cuidado de manipulação e entre 81,1 a 96,6dBC NPS no modo 

brusco. Em algumas situações, o nível de ruído chegou a ser, na manipulação brusca, de três a 

quatro vezes mais intenso que no modo cuidadoso.  

Iniciei, em 2004, o doutorado no mesmo Programa de Pós-Graduação. Preocupada 

com a promoção da saúde e com a qualidade de vida das crianças nascidas pré-termo e de alto 

risco, em especial à prevenção de danos auditivos, senti motivada a dar continuidade à 

pesquisa anterior com a realização do presente estudo, o qual investigou, na prática clínica, os 

níveis de ruído a que esses bebês estavam expostos durante os cuidados recebidos em 
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incubadora e a reatividade deles por meio das respostas fisiológicas e comportamentais diante 

de um ruído intenso e súbito. 

Durante o primeiro ano do doutorado, em opção com a orientadora, participei de 

disciplinas inseridas nos Programas de Pós-graduação da EERP e da FMRP da USP, as quais 

pudessem dar suporte para o desenvolvimento do projeto de pesquisa e ampliassem os 

conhecimentos em Saúde Pública e metodologia de pesquisa.  

Assim, cursei as seguintes disciplinas: A Pós-Graduação e o Pós-Graduando: 

Formação e Pesquisa, Metodologia Científica, Educação em Saúde segundo a Pedagogia da 

Problematização, Epidemiologia Geral, Organização em Saúde, Estatísticas de Saúde, 

Enfermagem da Família na Assistência à Criança e Metodologia da Investigação 

Epidemiológica. Ainda, para dar maior suporte ao projeto de pesquisa, freqüentei no primeiro 

semestre de 2005 a disciplina Epidemiologia Clínica. Nesse mesmo ano, fui em busca de um 

curso de Aprimoramento em Audiologia Clínica, o qual foi promovido pela Universidade de 

Ribeirão Preto (UNAERP), na intenção de exercitar a prática audiológica.  

Ainda como parte das atividades acadêmicas, cito o Programa de Aperfeiçoamento de 

Ensino - PAE, que propiciou um estágio didático junto à disciplina Enfermagem Pediátrica e 

Neonatal, ministrada no sétimo semestre do curso de graduação em enfermagem. Nesse 

estágio, atuei juntamente com o supervisor, pesquisador da área Enfermagem Neonatal. Essa 

atividade tornou possível a discussão das ações multiprofissionais dirigidas aos bebês 

prematuros, uma vez que o estágio ocorreu em uma unidade neonatal de cuidados 

intermediários.  

Durante o percurso do doutorado, participei de alguns eventos científicos, cursos, 

palestras e workshop, os quais, de alguma forma, possibilitaram aprimorar o tema em estudo. 

Também freqüentei as reuniões de dois grupos de pesquisa como membro efetivo (Grupo de 
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Estudos em Saúde da Criança e do Adolescente – GESCA e Núcleo de Epidemiologia – NEPI 

da EERP/USP), os quais viabilizaram o aperfeiçoamento do projeto e o conhecimento sobre 

outras linhas de estudo. Participei dos debates do 13º e 14º Simpósio Internacional de 

Iniciação Científica – SIICUSP. Ministrei palestra em uma instituição hospitalar sobre o tema 

pesquisado durante o mestrado, ruídos em incubadoras.  

Participei como auxiliar de pesquisa nos estudos “Efeitos da amamentação no alívio 

da dor em recém-nascidos a termo durante a coleta do Teste do Pezinho” e “O contato 

materno pele a pele no alívio da dor em prematuro durante o Teste do Pezinho”, tese de 

doutorado e dissertação de mestrado, respectivamente, sendo que na dissertação também fui 

uma das codificadoras dos dados. Fui autora principal de artigo publicado em periódico com 

Qualis internacional B e co-autora de outros. Em parceria com a orientadora, colaborei na 

orientação de uma iniciação científica no desenvolvimento do projeto “Tempo de 

permanência do prematuro em cuidado intensivo e incubadora em um hospital terciário de 

Ribeirão Preto-SP”.  

Todas essas atividades contribuíram com a pós-graduação, com o desenvolvimento do 

projeto de pesquisa e possibilitaram a realização de alguns trabalhos relacionados às temáticas 

do ruído e da assistência à alimentação do prematuro em unidades neonatais. Essa trajetória 

acadêmica foi marcada pela busca das bases necessárias para o aprimoramento do projeto de 

pesquisa e formação como pesquisadora. 

  Esta pesquisa é apresentada em capítulos, iniciando-se com o objeto de estudo: 

revisão da literatura, no qual discorro de forma sintética, sobre as mudanças no conceito de 

saúde e doença, a inserção da Fonoaudiologia na Saúde Pública, o desenvolvimento do 

sistema auditivo, a importância do diagnóstico precoce da perda auditiva, dados 

epidemiológicos e fatores de risco para a perda auditiva. Abordo, também, sobre o ruído em 
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unidades neonatais e seus efeitos no recém-nascido (RN), o ruído em incubadoras, as normas 

técnicas e níveis sonoros registrados em diferentes estudos e fecho o capítulo com o cuidado 

desenvolvimental. 

Em seguida, destaco os objetivos da pesquisa. Na metodologia, descrevo o tipo de 

estudo, o local, o estudo piloto, os sujeitos, os aspectos éticos, os dados registrados e as 

medidas do ruído e das respostas fisiológicas e comportamentais, os equipamentos utilizados, 

os procedimentos de coleta e preparação dos dados e a análise dos mesmos. 

Na seqüência trago os resultados obtidos nesta investigação, primeiramente com a 

caracterização dos prematuros. Em seguida apresento a descrição dos níveis sonoros a que 

estavam expostos durante o cuidado em incubadora, as principais fontes de ruído intenso e as 

respostas fisiológicas e comportamentais diante de um ruído intenso e súbito e a discussão 

desses. Concluo que os bebês estão expostos nas incubadoras a ruídos intensos, acima do 

padrão especificado para o ambiente de cuidado neonatal e que diante dos ruídos intensos e 

súbitos os RN podem apresentar respostas reflexas, corporais, mímica facial e mudança no 

estado de sono e vigília. 
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Para contextualização do objeto de estudo, abordaremos as mudanças no conceito de 

saúde e doença e a inserção da Fonoaudiologia na Saúde Pública, o desenvolvimento do 

sistema auditivo e a importância do diagnóstico precoce dos distúrbios da audição, os 

aspectos epidemiológicos e os indicadores de risco da deficiência auditiva, os efeitos do ruído 

no ambiente neonatal e as normas técnicas e os níveis sonoros em unidade neonatal e 

incubadora.  

 

1.1  Reflexão sobre as mudanças no conceito de saúde e doença e a 

inserção da Fonoaudiologia na Saúde Pública 

 

As mudanças nos conceitos de saúde e doença, nos cuidados prestados e nas formas de 

promoção da saúde, refletem as transformações ocorridas nos valores sociais, culturais, 

institucionais, políticos, crenças, conhecimentos, características do modo de produção e 

práticas de uma sociedade em um determinado tempo e espaço (FERRAZ, 1998; LAKATOS; 

BRUTSCHER, 2000).  

Assim, em decorrência das transformações nos valores das sociedades, os paradigmas 

da saúde passam por uma transição. O paradigma biológico, dentro da perspectiva biomédica, 

baseado no conceito de saúde definido mundialmente, nos últimos 100 anos, como ausência 

de doenças, deixa de ser o único na concepção de promoção de saúde e passa a dispor da 

colaboração do paradigma sócio-ecológico no âmbito da perspectiva global, considerando que 

a saúde se promove quando há uma boa qualidade de vida, com condições adequadas de 

trabalho, educação, cultura física, descanso e lazer (FERRAZ, 1998). 

A saúde começa a ser vista como resultado da qualidade de vida e por isto dependente 

das condições de moradia, transporte, lazer, educação, trabalho, cultura, meio ambiente e 

acesso igualitário aos bens produzidos na sociedade. A saúde é agora considerada uma 
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questão social, e, como tal, requer a participação de todas as áreas do governo, valorizando as 

condições de vida do sujeito como questões fundamentais para se alcançar a saúde 

(SUCUPIRA, 1998). 

Progressos políticos, econômicos, sociais, ambientais, avanços na Medicina e na 

Saúde Pública propiciaram melhorias significativas nas condições de vida e de saúde na 

maioria dos países no último século (BUSS, 2000). No Brasil, a Constituição de 1988 ressalta 

a criação de um novo modelo assistencial para o sistema de saúde. O processo saúde/doença 

deixa de ser centrado no indivíduo e passa a dispor da compreensão do ser humano em todas 

as suas circunstâncias. Com base nesta concepção, são elaborados princípios e diretrizes para 

a construção do Sistema Único de Saúde (SUS), com uma rede hierarquizada, regionalizada e 

descentralizada, no qual os municípios administram as verbas e estabelecem políticas de 

saúde específicas para a sua população, a partir de suas próprias necessidades (MAIA, 1997). 

O novo modelo de assistência considera que a saúde está vinculada às condições de 

vida da sociedade e aos princípios de universalização, integralidade e eqüidade. Mas, a 

concretização dessa reforma sanitária requer transformações, tais como: o redimensionamento 

da concepção de saúde, a reorganização dos serviços, as mudanças no modelo assistencial e 

na formação dos profissionais de saúde e a contratação de novos profissionais para o setor 

público, dentre eles o fonoaudiólogo (PENTEADO; SERVILHA, 2004).  

Com a reeorganização do sistema de saúde no país e a estruturação do SUS, alguns 

fonoaudiólogos foram designados para os centros de saúde (porta de entrada do sistema), 

iniciando-se, assim, a inclusão da Fonoaudiologia na rede pública, sendo, portanto, essencial 

recorrer a um conhecimento, até então, não dominado por esta categoria, visto que o processo 

de formação e prática profissional centrava-se na reabilitação. Foi necessário conscientizar-se 

que ações visando à promoção, à proteção e à recuperação da saúde fonoaudiológica da 

população em geral são os reais objetivos da Fonoaudiologia em Saúde Pública (BEFI, 1997).  
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No princípio das atividades fonoaudiológicas no sistema público de saúde, os 

trabalhos desenvolvidos eram segmentados, sem integralização, com atividades específicas 

em cada local de atuação (BEFI, 1997). Apesar do tema “trabalho em equipe” ser corriqueiro 

nos ambientes de trabalho, na área da saúde, muitos profissionais ainda têm dificuldades de 

compreendê-lo e colocá-lo em ação, pois executam ações parceladas e, muitas vezes, 

desarticuladas, mesmo tendo o conhecimento de que a articulação das ações e a interação 

entre os membros da equipe é que irá atender as necessidades multidimensionais dos 

indivíduos que necessitam de cuidados de saúde (GAÍVA; SCOCHI, 2004).  

Devido a sua formação reabilitadora, era muito inovador para o fonoaudiólogo 

desenvolver e gerenciar serviços direcionados para a comunidade em geral (BEFI, 1997) e 

conceber a saúde como uma atenção integral à pessoa e à coletividade, na qual faz parte do 

sistema as atividades de promoção, prevenção, terapêutica e reabilitação de saúde, projetadas 

por meio de atuações interdisciplinares, condizentes com as necessidades das pessoas (MAIA, 

1997). Constatou-se que a formação e a atuação desse profissional não eram apropriadas para 

os novos desafios do trabalho em Saúde Pública (PENTEADO; SERVILHA, 2004). 

Frente ao desafio do novo modelo de atenção, o fonoaudiólogo teve que reavaliar sua 

visão tecnicista baseada na sua formação paramédica, modificando sua prática clínica 

reabilitadora individual, elitista e excludente em busca de uma assistência integral, 

humanizada, social, preventiva e coletiva, substituindo o paradigma biotecnológico pelo 

holístico. Nesse aspecto, a adoção de medidas preventivas visando à promoção e proteção da 

saúde é fundamental.  

Estabeleceu-se um modelo de Fonoaudiologia Preventiva, fundamentado na 

compreensão dos fatores essencialmente envolvidos na promoção da saúde e prevenção de 

doenças, com a proposta da divisão da prevenção em períodos, fases e níveis e a necessidade 

de medidas específicas (ANDRADE, 1996).  
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A prevenção pode ser realizada em dois períodos distintos: pré-patogênese e 

patogênese. O período pré-patogênese compreende a prevenção primária em dois níveis, 

promoção da saúde e proteção específica. No período patogênese tem-se as fases de 

prevenção secundária e terciária. A prevenção secundária é composta pelos níveis de 

diagnóstico e tratamento precoce e de limitação de seqüelas e invalidez. E na prevenção 

terciária encontra-se o nível de reabilitação. Deste modo, deve-se atentar que o compromisso 

com a saúde inicia-se antes que a doença se instale e só finaliza com a reintegração do 

indivíduo na sociedade (ANDRADE, 1996). 

A prevenção dirigida à comunidade é uma das mais recentes áreas na história da 

Fonoaudiologia no Brasil. Assim, se faz necessário que os fonoaudiólogos acompanhem as 

mudanças teórico-metodológicas do campo da Saúde Pública/Coletiva, com a definição do 

seu lugar e do seu papel junto à promoção da saúde da população de maneira reflexiva, 

consciente, responsável e atuante (PENTEADO; SERVILHA, 2004). 

As ações de promoção de saúde se direcionam para o aumento da saúde e bem-estar 

geral e não para uma determinada doença ou desordem. Visam à nutrição adequada, à 

educação sanitária, à atenção ao desenvolvimento global, às condições adequadas de moradia, 

trabalho, transporte e lazer. Sobre a proteção específica têm-se as medidas aplicáveis a uma 

doença ou grupo de doenças, interceptando as causas antes que atinjam o homem. Na 

abordagem holística, as estratégias de intervenção são direcionadas fundamentalmente para 

mudanças estruturais na ordem ambiental e social, implicando uma mudança de foco político 

ideológico (ANDRADE, 1996).  

O modelo de atenção preventiva possui limites pouco abordados no campo da 

Fonoaudiologia, devido a não compreensão do processo saúde-doença na complexidade da 

relação homem-vida-saúde, não abarcando as peculiaridades da comunicação e do sujeito 

comunicante, negligenciando as particularidades subjetivas, sociais, históricas e culturais de 
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cada contexto. Apesar das limitações deste modelo para o campo da Fonoaudiologia, é nele 

que os fonoaudiólogos baseiam as suas práticas em Saúde Pública (PENTEADO; 

SERVILHA, 2004). 

A fase de prevenção primária para a Fonoaudiologia consiste na eliminação ou 

inibição dos fatores responsáveis pela ocorrência e desenvolvimento das patologias da 

comunicação. Para a promoção da saúde são adotadas medidas para aumentar a saúde geral e 

o bem-estar da população, com atenção dirigida aos fatores meta-pessoais (realidade social, 

econômica, política, ecológica e etc.) e pessoais (características físicas, psicológicas, 

espirituais e sociais) sobre a comunicação. Dentre as ações visando à promoção da saúde 

fonoaudiológica nos aspectos meta-pessoais, temos: controle da poluição do ar, prevenindo as 

desordens vocais decorrentes de afecções das vias aéreas superiores; controle das radiações, 

prevenindo as desordens de linguagem causadas por envenenamento; controle do ruído 

ambiental, prevenindo alguns distúrbios auditivos significativos em termos populacionais; 

melhoria nos aspectos nutricionais, evitando desordens relativas à má nutrição – baixo peso, 

deficiências cognitivas e outras – que podem interferir no desenvolvimento normal da 

comunicação. Dentre os fatores pessoais, têm-se os cuidados pré-natais, nutricionais, 

estruturação familiar e estimulação ambiental favorável, entre outros (ANDRADE, 1996). 

Na proteção específica a atuação é dirigida para o combate a determinadas patologias 

fonoaudiológicas, de acordo com suas características e necessidades especiais, através dos 

programas educacionais públicos ou específicos. Os programas públicos abrangem a educação 

da comunidade para a promoção de um conhecimento amplo sobre a saúde e a doença 

fonoaudiológica ou determinada(s) patologia(s) da comunicação.  Os programas educacionais 

específicos estão direcionados para uma determinada população – famílias, grupos 

profissionais e grupos de risco (indivíduos com tendência a desenvolver patologias da 

comunicação ou com limitações pessoais que possam ser agravadas) (ANDRADE, 1996).  
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Devido à força ainda presente da concepção positivista nas ações de saúde, há uma prioridade 

de ações no nível da proteção específica de indivíduos e/ou grupos, focalizando nos fatores de 

risco causadores de doenças particulares (PENTEADO; SERVILHA, 2004). 

Como a Unidade Básica de Saúde (UBS) é o local onde ocorre a assistência em Saúde 

Pública mais imediata, as ações devem ser dirigidas às práticas preventivas e ao 

gerenciamento dos problemas específicos da comunidade local. No âmbito da 

Fonoaudiologia, as ações e programas preventivos devem evitar ou minimizar os distúrbios da 

comunicação decorrentes de uma realidade social específica, prevenindo e tratando os 

problemas de comunicação na própria UBS ou encaminhando, quando necessário, para a 

atenção secundária (BELTRAME, 2003).  

Dias e Afonso (2000) destacam que, para se atuar na atenção primária, é fundamental 

abordar o som, seus componentes e as suas conseqüências, com vista à obtenção de uma 

qualidade de vida que permita uma harmonia com desenvolvimento imperativo da civilização 

moderna, do progresso crescente da industrialização, do aperfeiçoamento da técnica e do 

ritmo de vida atual, que aumentam a intensidade e a freqüência dos sons que nos rodeiam até 

limites insustentáveis. 

Acreditamos que a tecnologia vem se desenvolvendo diariamente no intuito de 

viabilizar melhorias nas diferentes áreas de prestação de serviços. A evolução tecnológica na 

área da saúde tem o objetivo de propiciar o bem-estar. No entanto, o desenvolvimento de 

diversos equipamentos para as necessidades imediatas constitui uma fonte geradora de sons 

intensos e ruídos. No meio hospitalar existem unidades que, dependendo da natureza dos 

cuidados prestados, são dotadas de diversos equipamentos e profissionais que aumentam 

muito o nível sonoro do ambiente. Na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), os RN 

estão expostos a um nível sonoro muito elevado em decorrência dos equipamentos (DIAS; 

AFONSO, 2000).   
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Assim, é necessário que as ações de intervenção em bebês considerem também o 

manejo do ambiente, devido às reações e ao próprio desenvolvimento dos bebês serem 

prejudicados em função da sobrecarga de estímulos presentes na UTIN, com ruído ambiental 

intenso, excesso de luminosidade e grande número de procedimentos, sendo relevante 

propiciar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento da criança (MEYERHOF, 1990; 

SCOCHI et al., 2001).  

No Brasil, a atuação dos fonoaudiólogos em unidades neonatais é recente, iniciando-se 

no final dos anos 80, no estado de São Paulo. Entretanto, esta atuação cresceu rapidamente e 

hoje ocorre em vários hospitais pelo país, sendo reconhecida pelos profissionais de saúde e 

pelos pais; abrange ações no período pré-natal, na orientação de mães e bebês saudáveis, na 

realização de programas de aproximação das mães com seus bebês e facilita o 

acompanhamento da rotina de higiene e alimentação deles, com maior aprofundamento nas 

dificuldades de alimentação e deglutição, com o desenvolvimento de técnicas facilitadoras 

(XAVIER, 2005).  

A ação fonoaudiológica no ambiente neonatal é direcionada principalmente para a 

prevenção e a reabilitação precoce dos distúrbios da comunicação, favorecendo a adequação 

da alimentação oral e a detecção precoce da deficiência auditiva. A relevância do 

fonoaudiólogo dentro da equipe neonatal vem crescendo continuamente, em especial nas 

unidades neonatais de referências secundária e terciária que atendem clientela de médio e alto 

risco (FUJINAGA, 2005).  

Em nosso estudo, no nível de proteção específica, destacamos a preocupação com os 

níveis de ruídos aos quais RN pré-termo (RNPT) estão expostos e suas manifestações 

fisiológicas e comportamentais diante de ruídos intensos gerados no cuidado recebido em 

incubadora, no intuito de alertar a equipe neonatal multiprofissional para as atitudes que 
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possam minimizar a poluição sonora no microambiente deste equipamento, visando favorecer 

a saúde auditiva destas crianças.   

 

1.2 O desenvolvimento do sistema auditivo e a importância do 

diagnóstico precoce dos distúrbios da audição 

 

Inicialmente, destacamos alguns aspectos relacionados ao desenvolvimento da audição 

desde o período gestacional. 

O feto apresenta uma diversidade de habilidades nos seus estágios de 

desenvolvimento. Dorme, sonha, acorda, boceja, percebe luz e som, tem paladar, registra 

sensações e mensagens sensoriais, reage quando se sente incomodado e apresenta rudimentos 

de aprendizagem (AZEVEDO, 2000a). 

Entretanto, é comum acreditar que a sensação auditiva só ocorrerá após o nascimento 

do bebê. Birnholz e Benacerraf (1983) concluíram que a audição está funcionalmente 

estabelecida como sensação já no início do terceiro trimestre de gestação. O reflexo 

auropalpebral (resposta de piscar de olhos), a partir de estimulação acústica, foi eliciado em 

fetos humanos com idade gestacional entre 24-25 semanas, estando consistentemente presente 

depois de 28 semanas. 

A cóclea humana possui, fisiologicamente, função adulta normal após a 20ª semana de 

gestação, quando o feto já reage a estímulos sonoros intensos (RUSSO; SANTOS, 1994), 

passando a interagir com o mundo (BASSETO, 2005). 

Meyerhof (1996) coloca que, com 24 semanas de gestação, todas as estruturas 

auditivas estão maduras e por volta de 27 semanas o feto já responde a estímulos auditivos 

externos.  

Segundo Northern e Downs (1989), em torno do quinto mês de gestação, o feto já é 

submetido às experiências auditivas que evidenciam processos perceptivos pré-adaptativos da 
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percepção às dimensões acústicas da fala, sendo considerado os três últimos meses de 

gestação um período crítico para a maturação da cóclea humana (KWITKO, 1994). O RN, em 

geral, entre 38 e 40 semanas de gestação, apresenta ao nascer uma função auditiva que esteve 

ativa durante, aproximadamente, quatro meses (NORTHERN; DOWNS, 1989). 

 Segall (1972) realizou um experimento randomizado com 60 RN pré-termo de baixo 

peso ao nascer. Cada bebê foi encaminhado aleatoriamente para o grupo experimental ou 

grupo controle e depois pareado com outro bebê do mesmo sexo e raça. Em cada par de 

bebês, um recebia o tratamento experimental do estímulo auditivo (voz da mãe gravada) por 

30 minutos em cada dia e o outro não recebia o estímulo. Quando os RN atingiam 36 semanas 

de idade gestacional, suas respostas cardíacas eram individualmente registradas perante os 

estímulos auditivos (voz materna, voz feminina desconhecida e ruído branco) quando eles 

estavam dormindo ou chorando. A maior mudança na freqüência cardíaca ocorreu para os 

bebês do grupo experimental, demonstrando maior aceleração cardíaca em resposta a um 

estímulo novo, especialmente o ruído branco quando dormindo, maior desaceleração cardíaca 

em resposta para a voz da sua própria mãe ou voz feminina não familiar quando chorando em 

comparação ao grupo controle. Estes achados demonstram que os bebês prematuros são 

responsivos para a estimulação auditiva, tendo diferentes reações cardíacas para o estímulo 

auditivo a depender do seu estado comportamental e que são atentos à voz humana quando 

estão chorando. 

A partir dessas informações, concluímos que, quando as gestantes descrevem 

movimentos fetais como uma resposta a um som ambiental, não é o fator emocional que 

predomina sobre suas sensações e percepções, mas que, verdadeiramente, o feto interage com 

o meio ambiente pelo seu precoce, porém funcional, sistema auditivo. 

Meyerhof (1996) cita o estudo realizado em ratos por Pujol e Leonir em 1979 o qual 

constatou a existência de um período de alta sensibilidade durante a maturação do sistema 
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auditivo, pois um ruído que normalmente não seria prejudicial para um rato adulto, poderia 

provocar perda auditiva permanente no filhote. 

Panneton e DeCasper (1986) revelam a significante preferência que os neonatos 

apresentam por uma melodia ouvida durante o período pré-natal. A preferência por uma 

determinada melodia, ao invés de outra similar, implica a necessidade da experiência pré-

natal e a habilidade de discriminação. Gerhardt e Abrams (2000) salientam que a habilidade 

intra-uterina para discriminar um estímulo de fala pode prover a concepção de que a aquisição 

da linguagem começa no período pré-natal. DeCasper e Fifer (1980) descobriram, a partir de 

estudos experimentais, que o neonato prefere a voz humana, reconhecendo e primando pela 

voz de sua mãe, às vozes de outras mulheres, a partir de um único e limitado contato com a 

sua mãe. 

A partir do que foi relatado, concluímos que o ser humano interage ativamente com o 

meio ambiente desde a sua vida intra-uterina. O período gestacional propicia ao feto uma 

sensação única de segurança, a qual é rompida imediatamente ao nascimento, pois o bebê 

passa a viver em condições bastante hostis, quando comparadas às condições intra-útero, 

sendo primordial tornar-se apto a estas novas condições. Felizmente, o bebê ao nascer já 

possui alguns mecanismos aptos para realizar as atividades de acordo com as suas 

necessidades de adaptação e outros com força potencial para serem utilizados a partir da 

maturação orgânica e estimulação ambiental.  

Os reflexos inatos suprem as primeiras necessidades adaptativas do RN. Entretanto, 

todos estes mecanismos têm o momento certo de entrarem em ação. Com o nascimento 

prematuro, esses mecanismos podem não estar aptos para atuarem, sendo necessário que 

ocorra uma intervenção já na UTIN ou unidade neonatal, para que este bebê sobreviva e 

consiga se adaptar. A intervenção precoce tem a função de propiciar condições para que o 

neonato se auto-organize para receber estimulação, possibilitando um desenvolvimento 
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adequado, em decorrência de freqüentemente as respostas dos prematuros serem expressas 

mais ao nível fisiológico do que interativo (HANEL, 1995). 

Na unidade de alta complexidade, diversos fatores podem alterar o desenvolvimento 

do bebê, dentre eles Hanel (1995) destaca a imaturidade, doenças graves, procedimentos 

terapêuticos, condições ambientais anormais com luzes constantes e ruídos atípicos, 

enfermeiras em demasia para cuidar do bebê, pouca estimulação, técnicas de alimentação 

alteradas, separação longa da mãe, inadequação de estímulos tátil, auditivo e visual, 

retardando ou prejudicando o desenvolvimento global da criança. 

Apesar de o sistema auditivo estar apto fisiologicamente após a 20ª semana de 

gestação, Glass (1999) salienta que, mesmo o núcleo coclear tendo atingido proporções 

adultas, diferenciando o suficiente para ser funcional a partir deste período, 

microscopicamente a cóclea ainda não está madura, até mesmo quando o nascimento é a 

termo.  

Intercorrências no desenvolvimento do sistema auditivo durante a vida fetal, na 

adaptação à vida extra-uterina, principalmente quando esta ocorre precocemente, e no 

processo de crescimento e desenvolvimento da criança durante os primeiros anos de vida, 

podem levar à alteração da função auditiva e, conseqüentemente, da linguagem e fala, 

podendo gerar problemas emocionais e sociais na criança e nos seus familiares (AZEVEDO, 

1997; OLIVEIRA; VASCONCELOS; OLIVEIRA, 1990; RUSSO; SANTOS, 1994). 

A linguagem e a comunicação diferenciam a saúde e a vida das pessoas, propicia ao 

indivíduo uma reflexão sobre si e sobre o mundo, facilita a aprendizagem, induz a 

participação e a capacitação para as mudanças na busca de reduzir as iniqüidades, constrói 

uma cidadania e uma vida de qualidade (PENTEADO; SERVILHA, 2004).  

É através da linguagem que a criança organiza o seu universo, entende o mundo que a 

rodeira, compreende o outro, transmite idéias, abstrai sentimentos e pensamentos do outro, 
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interage no meio e adquire conhecimentos. Logo, é essencial que a criança ao nascer possua 

uma audição normal que favoreça a aquisição da linguagem (OLIVEIRA; VASCONCELOS; 

OLIVEIRA, 1990).  

Por meio da estimulação ambiental e maturacional, os sistemas sensoriais vão se 

desenvolvendo e adaptam-se ao mundo por intermédio da informação recebida. Nos dois 

primeiros anos de vida, a partir da maturidade física e cognitiva, da formação do feedback 

acústico-articulatório e da interação social, a criança adquire o domínio da linguagem, no 

campo da compreensão e expressão. O crescimento é um processo dependente de leis 

genéticas e ambientais, numa contínua auto-regulação biopsicossocial dinâmica, cinética e 

energética (ANDRADE, 1996).  

A integridade do sistema auditivo, do ponto de vista morfofisiológico, tanto na sua 

porção periférica quanto central, é primordial para que o processo perceptual aconteça e 

propicie o desenvolvimento normal da linguagem oral (AZEVEDO, 1997, 2004, 2005; 

OLIVEIRA; VASCONCELOS; OLIVEIRA, 1990; RUSSO; SANTOS, 1994). O período 

crítico para o desenvolvimento das habilidades auditivas e de linguagem surge nos primeiros 

anos de vida, quando ocorre também a maturação do sistema auditivo central. A experiência 

auditiva neste período é fator preponderante para o desenvolvimento da linguagem 

(AZEVEDO, 1997). 

Um prejuízo auditivo é importante em qualquer momento do desenvolvimento do 

indivíduo; no entanto, o impacto da perda da audição é maior no RN e na criança pequena, 

devido aos diversos conceitos que são adquiridos nos primeiros anos de vida e a importância 

deste aprendizado para as etapas seguintes do desenvolvimento (HUBIG; SCHOCHAT, 

1997).  

A audição é uma condição imprescindível para o adequado desenvolvimento das 

habilidades cognitivas, emocionais, sociais, de linguagem e fala (BASSETO, 2005), 
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desempenho escolar e dinâmica familiar da criança (AZEVEDO, 2004). Em vista disto, a 

identificação, o diagnóstico e a reabilitação devem ser realizados o mais precocemente 

possível (ARNOLD, 1990; BOONE; PLANTE, 1994).  

É comum que crianças com algum tipo de perda auditiva apresentem dificuldades 

variadas nas habilidades de linguagem, seja na fala, voz, articulação ou fluência. Um distúrbio 

na infância, numa dessas áreas, pode prejudicar outros aspectos da comunicação (BOONE; 

PLANTE, 1994). A criança deve ser capaz de prestar atenção, detectar, discriminar e localizar 

sons, além de memorizar e integrar as experiências auditivas. Tais capacidades, associadas ao 

desenvolvimento fonológico, proporciona atingir o reconhecimento e compreensão da fala 

(AZEVEDO, 2005). 

A íntima relação entre audição e aquisição da linguagem é própria do ser humano e 

está relacionada a períodos maturacionais que ocorrem precocemente. Uma criança que, por 

razões diversas, não recebeu estimulação adequada de linguagem durante os primeiros dois ou 

três anos de vida terá o seu potencial de linguagem prejudicado (RUSSO; SANTOS, 1994). 

Em virtude da relevância da audição para o desenvolvimento do indivíduo, torna-se 

premente prevenir, diagnosticar e tratar os problemas auditivos dos bebês o mais 

precocemente possível, pois quanto mais cedo forem detectados, melhor será o 

desenvolvimento da criança e a sua qualidade de vida. 

A prevenção dos distúrbios da audição por meio de procedimentos audiológicos 

minimizará as alterações auditivas e suas conseqüências, colaborando para melhores 

condições de saúde e educação para a população. A Conferência Internacional sobre Cuidados 

Primários de Saúde realizada em 1978 pela Organização Mundial da Saúde (OMS) foi 

fundamental para o desenvolvimento das ações primárias de atenção à saúde. A proposta de 

atendimento básico até o ano de 2000 favoreceu a criação dos programas de conservação 

auditiva, principalmente nos países desenvolvidos (HUBIG; SCHOCHAT, 1997).  
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O atendimento cuidadoso em atenção primária, no sentido de evitar o desenvolvimento 

de patologias ou remediá-las precocemente, minimiza as possibilidades de evolução ou 

agravamento, prevenindo a necessidade de atendimento nos níveis de prevenção secundário e 

terciário. Com relação à audição, no âmbito da proteção específica, devem ser consideradas 

todas as possibilidades de proteção para a manutenção da saúde auditiva, com destaque às 

situações de risco para problemas auditivos e os cuidados mínimos de proteção auditiva 

(HUBIG; SCHOCHAT, 1997). Neste contexto, ressaltam-se o controle da poluição ambiental 

pelo ruído e por substâncias tóxicas, agentes diretos de desordens comunicativas 

(ANDRADE, 1996).  

Além das intervenções de promoção da saúde auditiva dirigidas ao manejo e controle 

do processo terapêutico e do ambiente da unidade neonatal, ressaltamos a importância do 

diagnóstico precoce da deficiência auditiva viabilizado pelas triagens auditivas.  

Os primeiros anos de vida são considerados críticos para o desenvolvimento das 

habilidades auditivas e de linguagem, sendo necessário que o diagnóstico da alteração 

auditiva ocorra o mais precocemente possível para possibilitar a intervenção médica e/ou 

fonoaudiológica ainda no período crítico de maturação e de plasticidade funcional do sistema 

nervoso central, permitindo assim um prognóstico mais favorável do desenvolvimento global 

e da linguagem oral da criança (AZEVEDO, 1997, 2004, 2005).  

Quando a detecção da perda auditiva ocorre durante o primeiro ano de vida, as graves 

conseqüências com relação ao desenvolvimento da linguagem oral podem ser minimizadas, 

pois, nesse período, há a maturação do sistema nervoso central e a criança é mais susceptível 

às formas particulares de estimulação do ambiente (LICHTIG et al., 1997). 

Azevedo (1997, 2004, 2005) refere que o objetivo de identificar precocemente as 

alterações auditivas ainda não foi totalmente atingido, sendo o período entre a suspeita dos 

familiares e o diagnóstico audiológico ainda muito longo. Na maioria das vezes, apesar da 
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suspeita da perda auditiva ocorrer no primeiro ano de vida da criança, o diagnóstico ocorre 

entre o segundo e terceiro ano e a intervenção fonoaudiológica somente após o terceiro ano, 

com a perda do período crítico e ideal para a estimulação. 

Lamentavelmente, dados do Rio de Janeiro demonstraram que o diagnóstico da perda 

auditiva, no Brasil, ocorre por volta dos cinco anos de idade, quando a criança passa a 

freqüentar a escola, perdendo-se o tempo da plasticidade cerebral e o momento adequado da 

estimulação. A criança com deficiência auditiva estimulada até os seis meses de idade poderá 

ter um desenvolvimento de linguagem oral compatível com o da criança ouvinte 

(CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA, 2002). 

Nos últimos dez anos, o desenvolvimento científico e tecnológico viabilizou a 

identificação da perda auditiva no RN. A crescente implantação de programas de Triagem 

Auditiva Neonatal (TAN) possibilitou a amplificação sonora ao bebê portador de perda 

auditiva já nos primeiros meses de vida, oferecendo, através do processo terapêutico 

fonoaudiológico, a estimulação sonora adequada para a maturação das vias auditivas centrais 

e o desenvolvimento da função auditiva e da linguagem oral (MARTINEZ, 2004). 

A essência da TAN está fundamentada na evidente vantagem que a identificação 

precoce da perda auditiva tem propiciado às crianças submetidas à intervenção 

multiprofissional durante o período crítico para o desenvolvimento de linguagem e fala 

(BASSETTO, 2005).  

A preocupação com o diagnóstico precoce e os procedimentos de triagem auditiva 

surgiu no século XX, especificamente no período pós Segunda Guerra Mundial, quando 

estudiosos, já suspeitando da plasticidade cerebral, confirmam a existência de um período 

crítico para o desenvolvimento da linguagem e da função auditiva em crianças deficientes 

auditivas e o uso da audição residual como um facilitador para este desenvolvimento 

(ROSLYNG-JESEN, 2005). 
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A proposta inicial, em 1964, sugerida por Downs e Sterrit, para detecção precoce das 

perdas auditivas era a indicação da triagem auditiva comportamental para todas as crianças 

(AZEVEDO, 2005). Em 1969, o Joint Committee on Infant Hearing (JCIH) desenvolveu o 

primeiro registro de alto risco para a deficiência auditiva, nos Estados Unidos (ROSLYNG-

JESEN, 2005). Desde 1972, o JCIH tem apontado indicadores de risco específicos que muitas 

vezes estão associados com a perda auditiva em bebês e na infância (ASHA, 2000). Depois, 

em 1982, esse mesmo Comitê recomendou a identificação de crianças de risco para perda 

auditiva relacionada a fatores de risco específicos. Em 1990, o Position Statement desse 

Comitê foi modificado com a expansão da lista dos indicadores de risco e a recomendação de 

um protocolo específico de avaliação da audição (ASHA, 1989, 1994). Tais indicadores de 

risco estão apresentados no item 1.3. 

Avanços tecnológicos possibilitaram a substituição da triagem auditiva 

comportamental pela eletrofisiológica por meio do exame do Potencial Evocado Auditivo do 

Tronco Encefálico – PEATE (AZEVEDO, 2005). Em 1994, o Position Statement endossou a 

meta da Triagem Auditiva Neonatal Universal (TANU) e recomendou que a avaliação 

auditiva fosse realizada em todos os RN, antes de deixarem a unidade neonatal, mesmo sem 

apresentarem risco para a deficiência auditiva. Isto decorreu porque o uso do registro dos 

fatores de risco detectava somente 50% dos RN com significante perda auditiva nos primeiros 

meses de vida, faltando então identificar a outra metade das crianças com deficiência auditiva 

e que não eram consideradas de risco pelo critério. Nesse mesmo ano, o Comitê estabeleceu 

novos fatores de risco para a perda auditiva em neonatos (ASHA, 1994). 

Em 2000, o JCIH destacou a efetividade dos programas de identificação precoce da 

perda auditiva e recomendou a TANU em todos os RN por meio de métodos 

eletrofisiológicos, Emissões Otoacústicas Evocadas - EOAE e/ou Potencial Evocado Auditivo 

de Tronco Encefálico – PEATE/BERA, em ambas as orelhas, os quais permitem o 
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diagnóstico antes dos três meses de idade e a intervenção antes dos seis meses em programas 

com intervenção interdisciplinar (ASHA, 2000). 

A American Academy of Pediatrics (AAP) em 1999, igualmente ao JCIH, recomendou 

a TANU (AAP, 1999) e, em 2003, reafirmou o endosso, ressaltando que a perda auditiva 

congênita e adquirida em bebês e crianças tem sido associada a déficits permanentes na 

aquisição da linguagem e fala, ao pobre desempenho acadêmico, ao mal-ajustamento pessoal 

e social e às dificuldades emocionais. Foi destacado que a identificação da perda auditiva 

através do screening auditivo neonatal universal pode prevenir ou reduzir muitas destas 

conseqüências adversas (AAP, 2003). 

Korres et al. (2005) nos trazem que, em desacordo com as recomendações do 

Committee, muitos países ainda não utilizam a TANU, sendo implantado o seguimento eletivo 

para os bebês de alto risco. Os autores, com o uso das emissões otoacústicas transientes, 

avaliaram 25.288 bebês, sendo 23.574 RN a termo do berçário normal e 1.714 da UTIN, para 

determinar a taxa de bebês que falham na avaliação auditiva e a importância dos indicadores 

de risco para a perda auditiva para neonatos das UTIN e RN saudáveis das unidades 

neonatais. Os resultados demonstraram que 2,3% (575 RN) dos bebês falharam na avaliação 

auditiva e 78% desses eram bebês saudáveis. Os autores destacam que esses dados 

comprovam a necessidade da TANU ao invés do seguimento seletivo nas UTIN. 

Nos Estados Unidos, desde 1990, a TANU é realizada. Atualmente, existem 

aproximadamente 2500 maternidades americanas efetuando a TANU. No Brasil, os primeiros 

programas de triagem utilizavam a observação das respostas comportamentais, com o início 

da utilização de medida eletrofisiológica partir de 1988 (GRUPO DE APOIO A TRIAGEM 

AUDITIVA NEONATAL - GATANU, 2005). 

A audiometria de observação comportamental, o registro do PEATE e das Emissões 

Otoacústicas Evocadas (EOAE) são historicamente as técnicas aplicadas nos programas de 



                                                                                                             O objeto de estudo: revisão da literatura 
 

                                                                                                                                               Milena D.O.Rodarte 

19

TAN. A recomendação atual é de que se use o PEATE ou EOAE, devido à técnica 

comportamental de avaliação da audição em RN não detectar com confiabilidade perdas 

auditivas de 30dB1NA2 em crianças com menos de seis meses de idade (BASSETO, 2005).  

Entretanto, a audiometria de observação comportamental é eficaz no acompanhamento do 

desenvolvimento auditivo de RN de alto risco (AZEVEDO, 1991b). 

Os testes eletrofisiológicos (PEATE/BERA, EOAE e imitância acústica) podem ser 

usados para estimar a sensibilidade auditiva; no entanto, estes não devem ser um substituto da 

audiometria comportamental em crianças, pois não são verdadeiros testes da audição. Na 

avaliação auditiva comportamental infantil podem ser utilizadas técnicas sem o uso de reforço 

e procedimentos baseados no reforço das respostas dos lactentes ou crianças de mais idade. A 

avaliação que não utiliza os princípios do reforço é a audiometria de observação 

comportamental. O teste que usa o reforço para desenvolver respostas repetíveis é a 

audiometria condicionada e como exemplo temos a audiometria com reforço visual 

(NORTHERN; DOWNS, 2005). 

No Brasil, os programas de TAN aumentaram muito nos últimos anos. Em 1987, o 

país dispunha de um único programa. Atualmente, há 237 programas distribuídos em 22 

estados (81 programas estão localizados no estado de São Paulo); no entanto, a maioria das 

cidades brasileiras ainda não dispõe da TAN (GATANU, 2005), sendo somente 3% das 5800 

maternidades brasileiras que realizam a triagem (CONSELHO REGIONAL DE 

FONOAUDIOLOGIA 2ª REGIÃO, 2005). Há também o fato de que a maior parte dos 

programas restringe-se ao grupo de risco ou aos RN assistidos em UTIN; assim, somente 6 a 

10% do total dos nascimentos são submetidos à triagem (RIBEIRO, 2001).  

                                                 
 
1 dB: decibel - unidade de medida referenciada em escala logarítmica, definida em função da intensidade ou 
pressão sonora (MENEGOTTO; COUTO, 1998) (maiores detalhes no Apêndice A).  
2 NA (Nível de Audição): área de audibilidade determinada em indivíduos jovens otologicamente normais. No 
audiômetro de tons puros, a leitura zero para cada freqüência corresponde a um nível de audição médio. No 
audiograma, as freqüências variam de 125 a 8000Hz em intensidades de 10 a 120dBNA (RUSSO, 2005).  
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Para a rede pública de saúde, uma das barreiras para a implantação da TAN é a 

financeira, pois o equipamento é muito oneroso para a realidade brasileira, cerca de 10 a 20 

mil dólares. Apesar desta dificuldade, o procedimento já foi cadastrado pelo SUS, 

inicialmente como de alta complexidade e, atualmente, como de média complexidade 

(CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 2ª REGIÃO, 2005).  

Lichtig, Couto e Monteiro (1997) ressaltam a relevância de serem registrados os 

indicadores de risco para a deficiência auditiva nas UTIN onde a TAN não é realizada, pois 

isto possibilitará a identificação e o seguimento de neonatos susceptíveis de serem portadores 

de deficiência auditiva.  

A presença diária do fonoaudiólogo na unidade neonatal (fato que ainda não faz parte 

da realidade de muitos hospitais e maternidades brasileiras) é, segundo Ribeiro (2001), 

fundamental para a implantação da TANU, pois a aceitação por parte da equipe médica e dos 

pais para avaliar a audição de um bebê aparentemente normal é muito difícil. O custo 

financeiro da triagem, nas maternidades particulares, é também ressaltado pela autora como 

um dos empecilhos para a implantação da TANU no Brasil, pois a maioria dos planos de 

saúde não aceita a cobrança do exame realizado em RN normais.  

Acreditamos que com a aprovação do Projeto de Lei 3842/97 Teste da Orelhinha a 

realização da TANU será concretizada. A lei prevê a obrigatoriedade do diagnóstico de 

audição nos bebês imediatamente após o nascimento nas maternidades e hospitais da rede 

pública e particular de saúde (CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA, 2004a). 

Além disso, a divulgação ampla entre os profissionais de saúde e familiares sobre os 

benefícios da identificação e reabilitação precoces, possibilitará que a população, tendo a 

TAN como uma prerrogativa concedida por Lei, reivindique o direito do seu bebê ao exame. 

A prevenção e o diagnóstico precoce são as melhores formas para se atuar no campo da 

deficiência auditiva. 
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Diversas Leis Municipais e Estaduais sobre a TAN estão em vigor em todo o país 

(CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA, 2004a), dentre elas, destacamos a Lei 

8830/2000 do município de Ribeirão Preto - SP, a qual obriga todas as maternidades e 

estabelecimentos hospitalares congêneres da região a realizarem a TANU. O artigo 2º da Lei 

diz que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, 

deverá ser comunicada dos casos positivos para orientar os Programas de Assistência às 

Crianças nas unidades básicas de saúde da rede municipal (RIBEIRÃO PRETO, 2000). No 

entanto, esta triagem ainda não faz parte da rotina dos hospitais e maternidades da região, 

sendo que a grande maioria dos profissionais das unidades neonatais desconhece essa Lei. Em 

muitos dos hospitais, ainda não há na equipe neonatal recursos humanos capacitados para a 

realização desta triagem (fonoaudiólogo e/ou médico otorrinolaringologista).  

Em estudo realizado em seis das nove unidades neonatais do município de Ribeirão 

Preto, verificamos a presença de procedimentos para o diagnóstico precoce da deficiência 

auditiva em RN a partir de entrevistas realizadas com enfermeira e/ou fonoaudióloga. Três 

instituições se recusaram a participar do estudo. Somente dois hospitais (33,3%), um público 

e um privado, realizam a TAN por meio de emissões otoacústicas. As justificativas das quatro 

instituições (66,7%) que não realizam a triagem são: o pequeno número de nascimentos, a 

baixa complexidade do cuidado, a curta permanência do RN no hospital, a ausência de um 

serviço implantado e/ou não ser uma temática discutida na instituição. No entanto, ressaltam 

que orientam os familiares a procurarem um serviço especializado em diagnóstico de 

deficiência auditiva. Na instituição privada que realiza a TAN, a fonoaudióloga investiga os 

indicadores de risco para deficiência auditiva do RN e faz o screening auditivo 

comportamental. Logo após, é realizado o exame de emissões otoacústicas por produto de 

distorção, em sala não tratada acusticamente. Ressaltamos que, por ocasião do estudo, o 

hospital público realizava a triagem por meio da avaliação comportamental somente nos RN 
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de risco, com o acompanhamento audiológico trimestral a partir da alta dos bebês, pelo fato 

de o aparelho de emissões otoacústicas estar danificado. Apesar da existência da normatização 

em Ribeirão Preto, constatamos que a maioria dos hospitais e maternidades não realiza a TAN 

ou outro procedimento de triagem que vise ao diagnóstico precoce da deficiência auditiva em 

RN (CASTRAL et al., 2004). 

Recentemente, mais uma lei veio ao encontro para ajudar na implementação efetiva da 

TANU. Foi promulgada no estado de São Paulo a Lei Estadual nº 12522/07 obrigando as 

maternidades e hospitais do estado a realizarem o diagnóstico de audição em todas as crianças 

imediatamente após o nascimento (CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 2ª 

REGIÃO, 2007a, 2007b).  

Atualmente, além das legislações sobre a TAN, a assistência pelo SUS visando à 

saúde auditiva é apoiada por três portarias: Portaria GM nº 2073/2004 – Política Nacional de 

Atenção à Saúde Auditiva, Portaria SAS nº 587/2004 – Organização e Implantação das Redes 

Estaduais de Atenção à Saúde Auditiva e Portaria SAS nº 589/2004 – Operacionalização dos 

Serviços de Atenção à Saúde Auditiva (CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA, 

2004b).  

De acordo com a Política Nacional de Atenção à Saúde Auditiva do Ministério da 

Saúde, estão garantidas às pessoas com deficiência auditiva ações para a identificação, o 

diagnóstico, o fornecimento de aparelhos de amplificação sonora individual, a terapia 

fonoaudiológica e o acompanhamento multiprofissional, além de ações que visam à 

prevenção dos problemas auditivos. Foram instituídas Redes Estaduais de Atenção à Saúde 

Auditiva compostas por serviços de diferentes graus de complexidade e ações a serem 

desenvolvidas nas Unidades Básicas de Saúde e pelas equipes do Programa Saúde da Família. 

É a primeira política pública direcionada específica e integralmente para as pessoas com 
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deficiência auditiva, a qual fornece também a base para a implementação da triagem auditiva 

neonatal (CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA 2ª REGIÃO, 2007a). 

Entretanto, a realidade da área da saúde em nosso imenso país diverge muito de uma 

região para outra. Torres, Torres e Viana (2005) realizaram um estudo exploratório-descritivo 

com 50 famílias em um hospital infantil municipal da cidade de Natal com o objetivo de 

identificar o conhecimento que os familiares têm sobre a triagem neonatal (teste do pezinho). 

Constataram que a maioria dos entrevistados possui um conhecimento superficial e restrito 

sobre a triagem neonatal, apresentando desinformação sobre o exame, sua finalidade e as 

doenças metabólicas que podem ser detectadas.  

Com base neste estudo, podemos visualizar que a triagem auditiva neonatal ainda tem 

um longo percurso a trilhar, pois se o teste do pezinho que já é realizado há muitos anos ainda 

é conhecido superficialmente, a triagem auditiva ainda é muito recente e em muitas 

instituições, até então, não faz parte da rotina neonatal, como relatado anteriormente. 

Acreditamos, como os autores, que o trabalho de educação em saúde no momento das 

consultas de pré-natal seja ideal para a divulgação de informações, orientações e da 

conscientização da importância e necessidade da realização das triagens neonatais, dentre elas 

também a auditiva, para que após o nascimento os familiares busquem os serviços de saúde 

para a realização das mesmas. Ruggieri-Maroni, Lichtig e Marone (2002) acrescentam que a 

realização de uma campanha nacional de esclarecimento aos pais sobre a triagem auditiva 

neonatal aumentaria a possibilidade de realização do diagnóstico precoce da perda auditiva. 

A partir do exposto, reafirmamos a relevância da TANU como um meio efetivo para 

minimizar os possíveis efeitos deletérios da deficiência auditiva diagnosticada tardiamente. 

Entretanto, a TAN realizada por meio de exames eletrofisiológicos (BERA, EOAE e 

imitância acústica) é uma realidade para uma minoria das maternidades brasileiras. Assim, 

acreditamos que, a realização da triagem auditiva por meio da avaliação comportamental, nos 
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locais onde ainda não se dispõe dos equipamentos eletrofisiológicos, é fundamental para que 

se possa identificar precocemente a perda auditiva nos RN. Como ressaltamos a seguir, é 

método eficaz, não oneroso e muito útil na triagem auditiva inicial, especialmente nos locais 

que não dispõem de recursos para a aquisição e manutenção dos equipamentos necessários. 

A avaliação auditiva comportamental, base da audiologia pediátrica, é um 

procedimento subjetivo, sem reforço, usado na triagem auditiva de RN e crianças de até 24 

meses de idade, sendo o primeiro indicador da presença de audição normal ou sugestão de 

comprometimento auditivo. Resumidamente, a avaliação consiste da apresentação de um 

estímulo auditivo e a observação das alterações comportamentais (resposta reflexa ou ativa do 

bebê ou da criança) à presença do som, com tempo programado a partir da apresentação do 

mesmo, que é interpretado como a criança “ouvindo” o estímulo (NORTHERN; DOWNS, 

2005). 

As respostas comportamentais em crianças menores de cinco meses de idade não 

possibilitam determinar o limiar auditivo do bebê, pois as respostas observáveis são reflexas e 

necessitam de estímulos sonoros mais intensos para eliciá-las. Sua relevância está no fato de 

permitir a observação da maturação das vias auditivas. Podem-se usar sons calibrados por 

meio de audiômetro pediátrico ou sons não calibrados, como os instrumentos musicais e/ou a 

própria voz (MARTINEZ, 2004). 

As principais vantagens do teste comportamental consistem na eficiência no tempo, 

custo e a não necessidade de equipamento especializado. As desvantagens envolvem a rápida 

habituação das respostas, a dificuldade de eliminar as possíveis distorções do examinador e a 

grande variedade de resposta nas crianças. Aponta-se ainda como desvantagem a não detecção 

perdas auditivas unilaterais, além da subjetividade do avaliador em observar as respostas.  

A avaliação comportamental é baseada no índice de comportamento auditivo, ou seja, 

o processo de maturação normal pelo qual todos os lactentes com audição normal passam 
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através de períodos específicos no seu desenvolvimento. É útil para a triagem auditiva inicial, 

mas a determinação de limiares auditivos específicos requer o uso de testes com reforço 

(NORTHERN; DOWNS, 2005). 

Para contextualizar a relevância do diagnóstico precoce dos distúrbios auditivos, 

apresentamos, a seguir, os dados epidemiológicos e os indicadores de risco, o que reforça que 

a prevenção e o manejo da deficiência auditiva é um problema de Saúde Pública. 

 

1.3 Deficiência auditiva: epidemiologia e indicadores de risco 

 

A OMS estima que cerca de 5% da população de qualquer país, durante os tempos de 

paz, apresentam algum tipo de deficiência. No Brasil, 15% do total das deficiências são 

auditivas (LICHTIG, 1997). O censo populacional de 2000 estima que o número de pessoas 

com deficiência auditiva (incapaz, com alguma ou grande dificuldade permanente de ouvir) é 

de 5.735.099 (IBGE, 2000).  

De acordo com a American Speech Language Hearing Association (ASHA), a taxa de 

prevalência da perda auditiva em RN e crianças sem fatores de risco para a mesma é de 1,5 a 

6,0 por 1000 nascidos vivos (ASHA, 1994). Alguns estudos trazem que a incidência de 

deficiência auditiva sensorioneural varia de um a três para cada 1000 RN saudáveis; 

proporção que aumenta consideravelmente quando os bebês vão para a UTIN, elevando-se 

para 20 a 50:1000 RN (AZEVEDO, 1997; CONSELHO REGIONAL DE 

FONOAUDIOLOGIA, 2000; PERDA..., 2001; SIMONS, 1980).   

Yoshikawa et al. (2004) investigaram a incidência da perda auditiva neonatal em RN 

saudáveis e da UTIN que nasceram no hospital da universidade de Tohoku, Japão, e 

constataram 0,8% (um em 124 RN) de incidência de perda auditiva nos RN saudáveis e de 

7,8% (oito em 102 RN - um em cada 12,75RN ) nos RN da UTIN. 
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A probabilidade de ocorrência de problemas auditivos entre os RN de alto risco é 

muito maior, devido às causas hereditárias, às doenças congênitas, aos problemas perinatais, 

bem como à poluição sonora existente na UTIN. Dentre as doenças passíveis de triagem ao 

nascimento, a deficiência auditiva apresenta alta prevalência quando comparada com outras: 

fenilcetonúria, 1/10.000; anemia falciforme, 2/10.000; hipotireoidismo, 2,5/10.000 e surdez, 

30/10.000 (BASSETO, 2005; COMITÊ BRASILEIRO SOBRE PERDAS AUDITIVAS NA 

INFÂNCIA, 2001). 

Com base nesses dados e nas repercussões da deficiência auditiva no processo de 

crescimento e desenvolvimento da criança, podemos considerar a deficiência auditiva um 

problema de Saúde Pública, a qual requer prevenção sistematizada e intervenção precoce. 

Neste contexto, é oportuno conhecer os indicadores de risco para a deficiência auditiva.  

Os indicadores de risco publicados em 1994 pelo JCIH foram revisados em 2000 com 

base em estudos epidemiológicos da perda auditiva na infância, da identificação dos fatores 

prejudiciais para a audição neonatal e da prevalência dos indicadores de risco para as crianças 

identificadas com perda auditiva. A partir destes estudos, o JCIH traz as mudanças ocorridas 

nos indicadores de risco para a perda auditiva sensorioneural, condutiva ou central, para os 

nascimentos ocorridos em locais onde ainda não é realizada a TANU (ASHA, 2000).  

Do nascimento ao 28º dia de vida, os indicadores de risco passam a ser: a) toda doença 

ou condição que requeira admissão de 48 horas ou mais em UTIN; b) sinais ou outros achados 

associados com síndrome que inclua perda auditiva sensorioneural e/ou condutiva; c) história 

familiar de perda auditiva sensorioneural na infância; d) anomalias craniofaciais, inclusive 

anormalidades morfológicas no pavilhão e canal auditivo; e) infecção intra-útero, como 

citomegalovirose, herpes, toxoplasmose ou rubéola (ASHA, 2000). Mesmo com a definição 

desses novos indicadores de risco, a ASHA ressalta que estudos adicionais ainda são 
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necessários para que se definam claramente todos os indicadores de risco para a perda 

auditiva em RN. 

De acordo com a realidade brasileira, Azevedo acrescentou que a consangüinidade 

materna, a criança pequena para idade gestacional (PIG), o alcoolismo materno ou o uso de 

drogas psicotrópicas na gestação, a hemorragia ventricular, o tempo de permanência na 

incubadora maior que sete dias e as convulsões neonatais também seriam indicadores de risco 

para a perda auditiva (AZEVEDO, 1991a, 1991b, 1997). Posteriormente, a autora propõe uma 

adaptação dos critérios propostos pelo JCIH em 1994 e 2000, acrescentando novamente esses 

indicadores, com exceção do indicador tempo de permanência em incubadora maior que sete 

dias (AZEVEDO, 2005), o qual a autora não mais explicita como indicador de risco para a 

perda auditiva.  

No site “Entre Amigos – Rede de Informação sobre Deficiência”, no ícone 

Informações Básicas sobre Deficiência Auditiva, constam alguns dos fatores que podem 

causar deficiência auditiva, tendo por base os critérios do JCIH de 1994 e a experiência 

clínica e científica dos profissionais participantes do Fórum de Debates “Criança e Audição”, 

realizado durante o X Encontro Internacional de Audiologia em Bauru - SP, em 1995. São 

eles: antecedentes familiares de deficiência auditiva, levantando-se se há consangüinidade 

materna entre os pais e/ou hereditariedade, infecções congênitas suspeitadas ou confirmadas 

através de exame sorológico e/ou clínico (toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, herpes e 

sífilis), peso ao nascimento inferior a 1500g e/ou crianças PIG, asfixia severa ao nascimento 

com Apgar entre 0-4 no primeiro minuto e 0-6 no quinto minuto, hiperbilirrubinemia com 

índices que indiquem exanguíneo transfusão, ventilação mecânica por mais de dez dias, 

alterações crânio-faciais, incluindo as síndromes que tenham como uma de suas 

características a deficiência auditiva, meningite, principalmente a bacteriana, uso de drogas 
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ototóxicas por mais de cinco dias, permanência em incubadora por mais de sete dias e 

alcoolismo ou uso de drogas pelos pais, antes e durante a gestação (ENTRE AMIGOS, s.d.). 

Bassetto (2005) ressalta que, para facilitar o diagnóstico precoce, o JCIH recomendou 

que todos os RN que permanecem 48 horas ou mais em uma UTIN devem ser considerados 

de alto risco para deficiência auditiva. 

Minoli e Moro (1985) trazem que as principais causas para perda auditiva em RN 

admitidos na UTIN estão relacionadas às condições clínicas, aos efeitos iatrogênicos do 

cuidado intensivo e aos efeitos combinados entre esses.  

Como foi visto, os indicadores de risco para a perda auditiva infantil precoce são 

múltiplos, no entanto, alguns autores fazem destaque especial à presença das seguintes 

condições: anóxia (AZEVEDO; VIEIRA; VILA NOVA, 2001; CASTRO JÚNIOR et al., 

1980; DUARA et al., 1986; KOUNTAKIS et al., 2002; MINOLI; MORO, 1985; SIMMONS, 

1980), prematuridade (CASTRO JÚNIOR et al., 1980; DUARA et al., 1986; LICHTIG, 

1997), baixo peso ao nascer (AZEVEDO; VIEIRA; VILA NOVA, 2001; CASTRO JÚNIOR 

et al., 1980; DUARA et al., 1986;  MINOLI; MORO, 1985), hiperbilirrubinemia, infecções 

congênitas (AZEVEDO; VIEIRA; VILA NOVA, 2001; MINOLI; MORO, 1985;  

SIMMONS, 1980), uso de medicação ototóxica (AZEVEDO; VIEIRA; VILA NOVA, 2001; 

BASSETO; RAMOS, 1996; LICHTIG, 1997; LICHTIG; COUTO; MONTEIRO, 1997; 

LICHTIG; MAKI, 1992; MINOLI; MORO, 1985; NORTHERN; DOWNS, 1989), tempo de 

permanência em incubadora maior que sete dias (AZEVEDO, 1997; AZEVEDO; VIEIRA; 

VILA NOVA, 2001; LICHTIG, 1997; LICHTIG; COUTO; MONTEIRO, 1997), síndrome do 

desconforto respiratório (KOUNTAKIS et al., 1997), fibroplasia retrolental, aspiração de 

mecônio, desordens neurodegenerativas, anormalidades cromossômicas, abuso de substâncias 

e álcool durante a gravidez, diabetes materna, nascimento múltiplo, ausência de cuidado pré-



                                                                                                             O objeto de estudo: revisão da literatura 
 

                                                                                                                                               Milena D.O.Rodarte 

29

natal (KOUNTAKIS et al., 2002), acidose, hemorragia intracraniana (MINOLI; MORO, 

1985) e ventilação mecânica (LICHTIG; COUTO; MONTEIRO, 1997). 

A deficiência auditiva decorrente do uso de determinados fármacos não é um efeito 

colateral incomum. Várias drogas utilizadas no tratamento terapêutico de algumas doenças 

apresentam agentes farmacológicos ototóxicos e danificam a cóclea e/ou porção vestibular da 

orelha interna, com a possibilidade de causar perda auditiva sensorioneural permanente, a 

qual pode ser acompanhada por vertigem, náuseas e instabilidade de marcha. A 

suscetibilidade individual a estas drogas é variável e imprevisível (FAUSTI; HENRY; FREY, 

1996; NORTHERN; DOWNS, 2005). 

As drogas ototóxicas mais comuns são os antibióticos aminoglicosídeos, os quais são 

diariamente usados no tratamento de infecções em RN, os quimioterápicos, os diuréticos e os 

medicamentos antimalária (FAUSTI; HENRY; FREY, 1996; NORTHERN; DOWNS, 2005). 

Os antibióticos aminoglicosídios, como canamicina, neomicina, gentamicina, vancomicina, 

amicacina, tobramicina e estreptomicina são todos ototóxicos, sendo que os três primeiros são 

os mais comumente usados. Dentre os agentes quimioterápicos ototóxicos destacam-se a 

cisplatina, carboplatina, caroplatina, mostarda nitrogenada e a alfa-difluoromeltilornitina. 

Alguns diuréticos, a aspirina e a quinina geram perda auditiva temporária, a qual pode ser 

completa ou parcialmente revertida quando a medicação é suspensa (NORTHERN; DOWNS, 

2005).  

Os aminoglicosídios são depurados na corrente sangüínea mais rapidamente do que 

nos líquidos da orelha interna (perilinfa) e resulta em efeitos ototóxicos mesmo após a 

interrupção do medicamento.  Considera-se que a exposição a sons excessivos concomitante 

com o uso de medicamentos ototóxicos pode potencializar os efeitos da ototoxidade; assim, os 

pacientes devem ser aconselhados a evitar altos níveis de ruído durante e após ao tratamento 

com drogas ototóxicas (FAUSTI; HENRY; FREY, 1996).  
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Falk e Woods (1973) recomendaram que os pacientes que estivessem sendo tratados 

com antibióticos aminoglicosídeos não fossem expostos a níveis de ruídos superiores a 

58dBA3 NPS4.  

Segundo Lichtig e Maki (1992), o que agrava a situação dos prematuros em relação à 

perda auditiva não é apenas a exposição ao ruído excessivo, mas a associação simultânea 

desse com outros fatores potencialmente patológicos, como os antibióticos ototóxicos.  

Douek et al. (1976) compararam os efeitos do ruído da incubadora em animais recém-

nascidos e adultos e concluíram que há uma evidência circunstancial precisa de que o ruído da 

incubadora pode prejudicar a audição nos RN pré-termo humanos. Além disto, o trauma 

acústico poderia ser agravado pela anóxia, o uso de antibióticos (DAYAL; KOKSHANIAN; 

MITCHELL, 1971) e o ruído da incubadora quando excessivo (DOUEK et al., 1976; FALK; 

FAMER, 1973). 

Nesse contexto, preocupamos-nos principalmente com os neonatos de risco que 

possuem uma fragilidade anátomo-fisiológica e em decorrência do próprio processo 

terapêutico estão expostos a importantes fatores de risco para a deficiência auditiva, como uso 

de drogas ototóxicas, ventilação mecânica, exposição a ruídos ambientais constantes com 

permanência prolongada em UTIN e incubadoras. Assim, torna-se importante conhecer os 

efeitos do ruído ambiente sobre o RN. 

  

1.4 O ruído no ambiente neonatal: efeitos no RN 

 
“... um ser humano em uma UTI (Unidade de Terapia Intensiva) – 
neonatal, auxiliado por recursos tecnológicos, pesando 655 gramas, 
medindo 33 centímetros, com 5 meses e meio de vida, reagindo, 

                                                 
 
3 Escalas padronizadas internacionalmente foram criadas para a medição do ruído e denominadas de circuitos ou 
escalas de compensação A (dBA), B (dBB), C (dBC) e D (dBD), projetadas para reproduzirem a audibilidade em 
função da freqüência sonora (ARAÚJO; REGAZZI, 2002). (maiores detalhes no APÊNDICE A) 
4 NPS: Nível de Pressão Sonora – processo audiológico de medida de intensidade sonora equivalente a 20µPa, 
menor pressão sonora audível (RUSSO, 2005). (maiores detalhes no APÊNDICE A) 



                                                                                                             O objeto de estudo: revisão da literatura 
 

                                                                                                                                               Milena D.O.Rodarte 

31

interagindo... (p. 39). Assim que Tânia e José começaram a conversar com 
Giovana (embora entubada e parecendo dormir), ela reagiu mexendo os 
bracinhos como se respondesse ao apelo amoroso de seus pais... (p.43), 
sua voz inaudível, frágil tato, paladar e olfato em desenvolvimento – porém 
com uma audição surpreendente para entender com seus recursos 
peculiares o significado sonoro do amor... (p.47)” (AZEVEDO, 2000b). 

 

Nos últimos anos, relevantes progressos tecnológicos ocorreram no campo da 

Neonatologia com aprimoramento das UTIN e propiciaram o crescimento nas taxas de 

sobrevivência dos RN pré-termo e de baixo peso. Entretanto, essas unidades que 

proporcionam cuidados especializados podem favorecer o aparecimento de iatrogenias no 

processo de desenvolvimento desses bebês (SCOCHI et al., 2001).  

O cuidado intensivo neonatal pode influenciar os resultados comportamentais, 

psicológicos, desenvolvimentais e sociais posteriores do bebê de risco e de sua família. Esse 

cuidado envolve doenças severas, ruídos, luzes, exposição a analgésicos, sedativos e outras 

drogas, privação da interação materna normal, exposição do RN imaturo à variadas fontes de 

estresse e dor em um período quando ele é, a nível desenvolvimental, menos hábil para 

enfrentá-las. Evidências em animais e humanos sugerem que efeitos do estresse mediados por 

mudanças permanentes nas respostas cerebrais e neuroendócrinas podem resultar em 

mudanças no comportamento e processamento de informações, as quais persistem na infância 

(WHITFIELD, 2003). 

O RN pré-termo permanece longos períodos durante os seus primeiros meses de vida 

na UTIN, expostos a uma excessiva concentração de ruídos contínuos e imprevisíveis. O 

ruído é um potente estressor para o prematuro e tem sido comparado aos aminoglicosídeos em 

detrimento para o desenvolvimento da cóclea. Nos seres humanos a interação entre sistema 

auditivo e ambiente é fundamental para o desenvolvimento normal (BREMMER; BYERS; 

KIEHL, 2003).  

Halm e Alpen (1993) destacam que os pacientes e seus familiares podem experienciar 

indesejáveis seqüelas decorrentes do desenvolvimento tecnológico nos cuidados à saúde, a 
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não ser que os profissionais tomem um papel ativo no implemento de estratégias para 

diminuir a ocorrência dessas, minimizando o impacto físico e psicológico das tecnologias. As 

relevantes melhorias nos cuidados médicos têm, em muitas instâncias, conduzido a conflitos 

entre o progresso e os aspectos humanos do cuidado (SIZUN; WESTRUP, 2004; WESTRUP 

et al., 2002).  

As seqüelas incluem déficits cognitivos, desordens de aprendizado, desempenho motor 

pobre, problemas comportamentais e de atenção. Nos bebês de muito baixo peso têm se 

encontrado mais freqüentemente dificuldades educacionais, psicológicas, comportamentais e 

emocionais do que nos bebês a termo (WHITFIELD, 2003). 

O avanço no cuidado neonatal propiciou uma redução no coeficiente de mortalidade 

neonatal. No Brasil, esse tem diminuído gradativamente nos últimos anos. Em 1996, era de 

15,01 para cada mil RN vivos e, em 2002, encontrava-se em 12,64. No Estado de São Paulo e 

no Município de Ribeirão Preto, ambos pólos de referência em saúde no país, temos, em 

1996, os índices de 14,79 e 12,09 e, em 2002, esses coeficientes decresceram para 10,61 e 

6,80 para cada mil RN vivos, respectivamente (BRASIL, 2002). Destacamos que a 

mortalidade neonatal precoce (0 a 6 dias de vida) contribui com a maior parte dos óbitos 

neonatais.  

Com relação à prematuridade no país, aproximadamente, 6,3% das crianças nasceram 

antes do termo, em 2002. No Estado de São Paulo, a proporção foi de 7,08% e em Ribeirão 

Preto, centro de referência na região para a assistência neonatal de alto risco, o índice foi de 

9,1%, no mesmo ano (BRASIL, 2002). Índices esses inferiores aos 11% informados pelo 

National Center for Health Statistic, em 2002, nos Estados Unidos da América (EUA) 

(BYERS, 2003). Tais diferenças podem ser compreendidas pelas diferenças sociais e 

econômicas entre os países e repercute, por exemplo, no acesso aos serviços de pré-natal e de 

alta complexidade tecnológica, além da qualidade dos sistemas de informação. 
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Apesar da diminuição da taxa de mortalidade neonatal, as crianças que nascem com 

prematuridade extrema continuam sendo de risco, devido aos resultados pouco produtivos do 

seu desenvolvimento neurológico e por apresentarem uma maior incidência de problemas 

motores e sensoriais, tais como problemas auditivos e outros relativos ao desenvolvimento, 

que podem ser, em parte, atribuídos aos cuidados recebidos na UTIN (MARRESE, 1996). A 

morbidade tornou-se uma preocupação entre os sobreviventes.  

Na UTIN, os fatores ambientais têm significativas implicações no tratamento do RN 

doente. As condições do ambiente nessas unidades é um fator contribuinte da morbidade 

neonatal. O estímulo sensorial anormal pode ser uma fonte de estresse grave em um período 

sensível do RN e pode interferir no desenvolvimento cerebral. A exposição a fortes níveis de 

ruído pode gerar, no prematuro, prejuízo sensorioneural, causar estresse e cooperar para o 

desenvolvimento de distúrbios de linguagem ou auditivos no RN pré-termo (GLASS, 1999).  

Os ruídos do ambiente neonatal e das incubadoras são geralmente fortes e caóticos, 

sem padronização ou ritmo (PHILBIN, 2000). É necessário organizar as funções neurológicas 

dos RNPT porque eles não são hábeis para responder ao ambiente extra-uterino tão bem 

quanto os bebês a termo (ZAHR; BALIAN, 1995). Os ambientes do feto e do prematuro 

desempenham um relevante papel no desenvolvimento normal da audição (GLASS, 1999).   

Com o aumento da sobrevivência dos RNPT, observamos naturalmente um aumento 

no número de crianças de risco para a deficiência auditiva (PERDA..., 2001). Dificuldades de 

atenção, comportamento, integração visual-motora, linguagem e habilidades acadêmicas são 

seqüelas de alta prevalência nessas crianças, as quais serão observadas com maior facilidade 

na idade escolar (WESTRUP et al., 2002). 

O bebê, ao nascer com 25-27 semanas de idade gestacional, não está preparado para 

viver no ambiente extra-uterino, porque biologicamente deveria ainda permanecer no útero 

por mais 13 a 15 semanas, local onde os controles cardíaco, respiratório, digestivo e de 
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temperatura são realizados com ajuda do fluxo sangüíneo materno e da função placentária. O 

feto recebe informação motora e cinestésica do saco amniótico para prevenir a extensão 

completa e manter a flexão para o ajuste da cabeça, tronco e extremidades; os ritmos maternos 

diurnos ajudam gradualmente a sua própria diferenciação dos estados de consciência. Assim, 

o prematuro não possui um organismo deficiente ou inadequado, mas um organismo bem 

equipado e adaptado para funcionar adequadamente no ambiente intra-uterino (MARRESE, 

1996). 

O terceiro trimestre da vida fetal é um período de rápido desenvolvimento e 

crescimento cerebral, com proliferação, migração, diferenciação celular, mielinização e 

desenvolvimento neuroquímico e maior crescimento axonal (MARRESE, 1996; OEHLER, 

1993). O cérebro do RNPT encontra-se imaturo para processar e registrar as informações 

sensoriais, sendo extremamente sensível e incapaz de selecionar as informações recebidas 

devido à falta dos controles inibitórios (MARRESE, 1996). Há riscos de se estimular 

excessivamente o organismo imaturo do bebê prematuro, pois a estimulação, para ser 

benéfica, deve ser adequada ao grau de desenvolvimento e às necessidades individuais da 

criança (KLAUS; FANAROFF; MARTIN, 1995).  

A UTIN oferece ao RN um ambiente totalmente contrário ao intra-uterino, o qual é 

macio, aconchegante, com temperatura agradável e capacidade de filtrar e diminuir os sons 

extra-uterinos (TAMEZ; SILVA, 1999). O ambiente da UTIN é composto por vários 

equipamentos, luzes e ruídos fortes e constantes, alterações na temperatura, freqüentes 

avaliações e procedimentos, o que priva os RN de momentos de sono profundo e descanso, 

com a interrupção do sono, em média, de 132 vezes em 24 horas, com períodos de descanso 

entre quatro a nove minutos consecutivos (CONSENTINO; MALERBA, 1996; MARRESE, 

1996; TAMEZ; SILVA, 1999), causando um desequilíbrio biológico (MORIYAMA; OLIVA, 

1990). Estas inadequadas condições são fontes de estresse e estimulação sensorial anômala e 
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ambos podem afetar negativamente a morbidade. A UTIN com um ambiente favorável pode 

reduzir as seqüelas iatrogênicas e melhorar o desfecho de RN doentes (GLASS, 1999). 

Como o bebê prematuro apresenta desenvolvimento cerebral incompleto, há um maior 

risco de maturação cerebral anormal; é mais suscetível aos efeitos ambientais e quanto menor 

a idade gestacional, maior será o comprometimento (TAMEZ; SILVA, 1999). Westrup et al. 

(2002) ressaltam que a criança que nasce muito prematuramente recebe estimulação e cuidado 

inadequados durante o crítico período em que o seu cérebro se desenvolve rapidamente.  

Philbin (2000) destaca um estudo no qual os RN a termo demonstraram uma estabilização da 

freqüência cardíaca aos estímulos, fato que não ocorreu nos bebês pré-termo. 

“A tecnologia na unidade de cuidados intensivos é projetada para ser invencível, 

invulnerável, objetiva, insensível e prognóstica, em contraste com as características humanas 

de vulnerabilidade, subjetividade e imprognosticabilidade” (COOPER, 1993, p. 25). A 

presença da alta tecnologia no ambiente de cuidado à saúde pode estar associada às seqüelas 

psicológicas como medo e ansiedade nos pacientes e seus familiares (HALM; ALPEN, 1993).  

Em alguns animais, há um evidente aumento da susceptibilidade para a exposição ao 

ruído logo após o nascimento durante o período crítico - possivelmente o momento quando o 

ouvido médio ainda está cheio de fluídos e antes do completo desenvolvimento das estruturas 

cocleares. Até o momento não está confirmado que esses dados possam ser generalizados para 

RN humanos a termo; no entanto, os bebês prematuros em ambientes ruidosos, como a UTIN, 

podem estar em risco (CONSENSUS DEVELOPMENT, 1990). 

Estudos de Bess, Peek e Chapman (1979), Douek et al. (1976) e Falk et al. (1974) 

realizados com RN não-humanos, demonstraram um aumento da sensibilidade para a intensa 

estimulação auditiva em termos de mudanças fisiológicas e patológicas no órgão de Corti 

durante a sua vida precoce, quando comparados a animais adultos. Isso leva a inferir 
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existência de um período crítico nos animais jovens, durante o qual a cóclea é mais vulnerável 

ao trauma acústico, período crítico que hipoteticamente pode também existir no RN humano. 

Gerhardt e Abrams (2000) citam estudos os quais demonstraram que a exposição de 

mamíferos jovens a níveis de ruído que não produziriam dano no animal adulto pode causar 

perda auditiva severa nas altas freqüências e prejuízo histológico na cóclea. O período do 

aumento da susceptibilidade corresponde aos estágios finais do desenvolvimento morfológico 

e funcional da cóclea, não sendo determinado se, ou quando, essa susceptibilidade ocorre no 

feto humano e RN. 

Devido ao desenvolvimento tecnológico e industrial, o som tem se transformado em 

um agente potencial de desconforto, o qual pode ser efetivamente nocivo. Os efeitos do ruído 

no organismo humano não dependem somente das suas características, mas também da atitude 

do indivíduo frente a ele (GERGES, 2000). De um modo geral, eles podem ser de duas 

ordens: efeitos sobre o aparelho auditivo e efeitos gerais. No primeiro caso, podemos ter a 

perda auditiva induzida pelo ruído, com mudança temporária ou permanente no limiar, e o 

trauma acústico. A mudança temporária do limiar (Temporary Threshold Shift - TTS) é um 

efeito a curto prazo que pode seguir a uma exposição ao ruído. É uma elevação do limiar de 

audibilidade que se recupera gradativamente em poucos minutos ou em até diversas semanas, 

após o término da exposição (MELNICK, 1999). Geralmente, na mudança temporária do 

limiar de audição, há uma sensação de percepção do ruído após o afastamento do ambiente 

ruidoso. Este efeito é temporário e o nível original do limiar da audição é recuperado 

(GERGES, 2000).  

Se a exposição ao ruído é repetida antes da completa recuperação, a perda temporária 

da audição poderá se tornar permanente (Permanent Threshold Shift - PTS), pois há a 

danificação das células do ouvido interno (GERGES, 2000) e não há qualquer possibilidade 

de recuperação com a passagem do tempo após a exposição (MELNICK, 1999). Correia 
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(2000) afirma que as alterações transitórias da audição (TTS) podem se tornar definitivas 

(perdas permanentes - PTS), caso se repitam ciclicamente. 

O trauma acústico é uma lesão coclear permanente que pode ocorrer imediatamente 

após uma única exposição a um nível de pressão sonora excessivamente forte, como, por 

exemplo, nos ruídos de impacto ou impulsivo. Esta perda auditiva é decorrente da destruição 

mecânica de porções do órgão de Corti por uma onda de pressão suficientemente intensa, 

excedendo o limite de elasticidade do tecido. O trauma acústico pode decorrer também de 

curtas exposições a ruídos contínuos com altos níveis de pressão sonora (ROYSTER, 1996). 

Kwitko (1993) menciona que a exposição ao ruído sem proteção auditiva provoca uma 

alteração temporária nos limiares auditivos, que usualmente regridem com o repouso 

(afastamento da área ruidosa) de 12 a 16 horas. É importante relembrar aqui que os RN nas 

incubadoras permanecem continuamente em um ambiente ruidoso por longos períodos, sem o 

repouso para a recuperação dos limiares auditivos. 

Em levantamento de prontuários de prematuros assistidos no hospital universitário de 

Ribeirão Preto, no período de setembro de 2003 a agosto de 2004, verificamos que o tempo de 

permanência em incubadora variou de dois a 92 dias entre os 136 RNPT assistidos nesse 

equipamento (em fase de elaboração)5. 

Os efeitos gerais do ruído no organismo instigam a atenção dos estudiosos em 

decorrência de diversas perturbações e alterações que ele pode ocasionar, tais como: 

modificação das ondas eletroencefalográficas, fadiga nervosa, alterações mentais, hipertonia 

adrenalínica com repercussões cardíacas, circulatórias e digestivas, modificação do ritmo 

cardíaco e do calibre dos vasos, hipertensão, mudança do ritmo respiratório, alterações do 

trânsito intestinal e gástrico, confusão na percepção das cores, diminuição da visão noturna, 
                                                 
 
5 VILLELA, N.A.F.; RODARTE, M.D.O.; ZAMBERLAN, N. E.; LEITE, A.M.; SCOCHI, C.G.S. Tempo de 
permanência do prematuro em cuidado intensivo e incubadora em um hospital terciário de Ribeirão Preto 
– SP. A ser apresentado e publicado nos Anais do 15º Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP, 
2007. Artigo a ser enviado a Revista Ciência Cuidado e Saúde. 
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dificuldades na apreciação de distâncias e de relevo, estresse, modificação da glicemia, 

aumento do metabolismo basal, retenção hídrica e sódica (MENDES, 1979), alteração da 

pressão arterial, mudança na composição do sangue, cefaléia, vômitos, perda de equilíbrio, 

tremores, inquietude, irritabilidade, alteração do metabolismo basal com distúrbios 

neuromusculares, redução do rendimento intelectual e físico (ARAÚJO; REGAZZI, 2002), 

sobrecarga cardíaca, com a produção de secreções anormais de hormônios e tensões 

musculares, dificuldades mentais e emocionais (GERGES, 2000), interferência na produção 

dos hormônios da tireóide, na dilatação das pupilas, na produção de adrenalina e 

corticotropina, nos movimentos abdominais, nas reações musculares e na contração dos vasos 

sangüíneos (DIAS; AFONSO, 2000), elevação do cortisol e colesterol, decréscimo na 

habilidade de resolver problemas, agitação, nervosismo, aumento da agressão e perturbação 

do sono, descanso e repouso (HALM; ALPEN, 1993).  

Trazemos a seguir o modelo conceptual de interação do ruído com as pessoas e os 

efeitos desse na saúde e qualidade de vida, segundo Kempen et al. (2002). 

  
 

Figura 1 – Modelo conceptual de interação do ruído com humanos e a ocorrência 
de efeitos na saúde e qualidade de vida, segundo Kempen et al. (2002) 
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O Ministério da Saúde do Brasil salienta que o ruído pode trazer sérias perturbações 

funcionais ao organismo, afetar os sistemas nervoso, digestório e circulatório e gerar 

desconforto e fadiga (BRASIL, 1995).  

O ruído é incontestavelmente um componente do hospital (HASLAM, 1970). No 

ambiente da UTI é extensivo, podendo ser em parte responsável pelo estresse expressado por 

30 a 70% dos pacientes. Pelo fato dos indivíduos doentes serem menos tolerantes ao ruído, a 

anormal estimulação propiciada pelo ambiente tecnológico da UTI resulta em uma 

sobrecarga sensorial e privação; pode gerar efeitos fisiológicos adversos devido à inadequada 

estimulação do sistema nervoso simpático e pode prolongar a permanência no hospital e/ou 

contribuir para o aumento da morbidade (HALM; ALPEN, 1993).  

Enquanto não houver um número suficiente de pesquisas que comprovem que as 

alterações fisiológicas induzidas pelo ruído não são nocivas ao ser humano, devemos 

considerar o ruído como fator prejudicial para a saúde, especialmente à saúde dos indivíduos 

hospitalizados (FALKS; WOODS, 1973). Quanto mais debilitado estiver o organismo do 

indivíduo exposto ao ruído, mais predisposto aos efeitos negativos ele será. Os efeitos 

colaterais proporcionados pelo ruído não dependem apenas da freqüência e do NPS, mas, 

também, de fatores pessoais como o estado de saúde do receptor e a susceptibilidade 

individual. Assim, os doentes e idosos são mais vulneráveis à ação do ruído (ARAÚJO; 

REGAZZI, 2002). Acreditamos que os RNPT possam se enquadrar entre os indivíduos mais 

frágeis aos efeitos prejudiciais do ruído em decorrência da sua imaturidade e debilidade física. 

Os bebês de muito baixo peso são de alto risco para receberem estimulação 

desenvolvimental inadequada, por demonstrarem hipersensibilidade para o estímulo, em 

comparação com RN a termo. Os prematuros são também menos responsivos para interação 

e demonstram menores níveis de resposta comportamental (SIZUN; WESTRUP, 2004; 

WESTRUP et al., 2002). É relevante estar atento ao estágio do desenvolvimento que está o 
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RN, para favorecer uma terapêutica apropriada que possa prevenir o agravamento do seu 

quadro (MORIYAMA; OLIVA, 1990). 

Os RN de risco são bebês mais estressados por receberem constantemente diversas 

estimulações e manipulações necessárias ao seu tratamento, mas pouco prazerosas, o que 

dificulta a organização corporal, acarreta o menor ganho de peso e retarda a alta hospitalar 

(ARONIS; DEGIOVANI, 1997). Scochi et al. (2001) relatam que a estimulação sensorial é 

também um aspecto da assistência dada aos prematuros estabilizados clinicamente, e que a 

mesma é benéfica quando realizada na dosagem e ocasião propícias. 

As respostas fisiológicas e comportamentais do RN, em relação ao ruído, incluem 

hipóxia, aumento da pressão intracraniana e da pressão sangüínea, com predisposição à 

hemorragia craniana intraventricular nos prematuros (LONG; LUCEY; PHILIP, 1980), 

apnéia, bradicardia, diminuição da pressão de oxigênio, alteração do estado de repouso e 

sono, aumento das demandas calóricas, dificuldade de ganho de peso nos prematuros 

(TAMEZ; SILVA, 1999), indução a uma redução global na resposta auditiva e no seu 

desenvolvimento (LEFRAK-OKIKAWA; LUND, 1995). Ruídos súbitos causam agitação, 

choro, decréscimo da tensão de oxigênio transcutâneo seguido por aumento da pressão 

intracraniana e das freqüências cardíaca e respiratória (LONG; LUCEY; PHILIP, 1980), 

mudanças na pressão sangüínea, oxigenação, respiração, movimentos peristálticos intestinais 

e consumo de glicose (GRAVEN, 2000). 

Embora essas mudanças fisiológicas possam ser esporádicas, episódios múltiplos 

podem resultar em apnéia e bradicardia, como o aumento das chances de casos de hipóxia 

(BREMMER; BYERS; KIEHL, 2003). 

Long, Lucey e Philip (1980) salientam que o efeito do ruído no sono deve ser 

considerado como uma causa potencial de hipoxemia e fonte de morbidade neonatal. A 

hipoxemia pode decorrer do esforço e do choro causados pela manipulação do bebê. Os ruídos 
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ambientais súbitos podem conduzir ao choro, o qual pode causar hipoxemia e elevação da 

pressão intracraniana. Os resultados futuros de repetidas flutuações nesses parâmetros é 

incerto. 

Estudos a longo prazo em RNPT não têm sido realizados para verificar a relação 

causal entre perda auditiva e ruído. No entanto, trabalhos recentes demonstram que a 

excessiva exposição do prematuro ao ruído pode afetá-lo negativamente e desencadear uma 

variedade de distúrbios fisiológicos que podem ter efeitos futuros no seu sistema nervoso 

(BREMMER; BYERS; KIEHL, 2003).   

Com base nas informações descritas, acreditamos ser imperativo que a equipe neonatal 

multiprofissional possua o conhecimento sobre o desenvolvimento da audição e os efeitos 

deletérios do ruído nos variados sistemas e funções humanas, sendo fundamentais as ações e 

medidas com o intuito de reduzir e controlar a poluição sonora no ambiente de cuidados 

neonatais.  

Em neonatos, ainda não foi determinado um critério de proteção sobre os efeitos do 

ruído e nem o nível de decibels (dB) que provoca o dano auditivo. Estudos dessa natureza 

esbarram em diversas dificuldades para a sua realização, dentre elas destacamos os aspectos 

éticos envolvidos. Entretanto, ressaltamos a grande relevância desses estudos na área da 

Neonatologia, devido ao aumento crescente de sobrevivência de RN de alto risco que 

necessitam de cuidados especializados e permanecem no ambiente ruidoso da unidade 

neonatal e em incubadoras por longos períodos.  

A não delimitação do nível de ruído prejudicial para o RN, o conhecimento dos efeitos 

fisiológicos e comportamentais adversos devido à excessiva exposição sonora no ambiente de 

cuidados intensivos e a possibilidade de ocorrer danos auditivos na criança, comprometendo 

seu processo de desenvolvimento e qualidade de vida, justificam as medidas de mensuração e 

redução do ruído em unidades neonatais. Nesse aspecto, temos particular interesse com a 
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exposição do prematuro ao ruído durante o cuidado recebido em incubadora, por se constituir 

em equipamento essencial no cuidado aos neonatos e gerador de níveis sonoros intensos 

durante a sua manipulação. 

 

1.5  Ruído em unidade neonatal e incubadora: normas técnicas e níveis 

sonoros 
 

Para uma melhor compreensão dos aspectos técnicos envolvidos na temática ruído e 

em sua mensuração, apresentamos no Apêndice A alguns aspectos conceituais e técnicos 

relacionados ao ruído, com base na revisão da literatura. 

A preocupação com os efeitos negativos do ruído hospitalar, em especial no ambiente 

neonatal e nas incubadoras, data das primeiras décadas do século XX. Haslam (1970) e 

Seleny e Streczyn (1969) citam estudos nesta temática desde os anos trinta; no entanto, até o 

presente ainda não se tem conhecimento a partir de qual nível o ruído é prejudicial ao RN. O 

progresso tecnológico que favoreceu a maior sobrevivência de RN de alto risco, com destaque 

para o uso dos aparelhos de suporte à vida, gerou também intensos níveis de ruído. O ruído 

passa a ser um componente presente e constante do ambiente neonatal.   

As normas relativas aos níveis de ruídos compatíveis com a saúde auditiva em 

ambiente hospitalar divergem no aspecto dos níveis sonoros aceitáveis. De acordo com a 

Organização Mundial da Saúde, para a área interna hospitalar, os níveis sonoros não devem 

exceder o Leq
6 de 30dBA e o Lmax

7 de 40dBA (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999).  

De acordo com o Committee to Estabilish Recommended Standards for Newborn ICU 

Design (2002), Standard 23: Noise Abatement, a combinação do som contínuo de fundo e o 

                                                 
 
6 Leq: média do nível sonoro (ROBERTSON; COOPER-PEEL; VOS, 1999) integrado durante um intervalo de 
tempo especificado (GERGES, 1997) (maiores detalhes no APÊNDICE A). 
7 Lmax: mais elevado NPS mensurado durante o período avaliado (ROBERTSON et al., 1998; ROBERTSON; 
COOPER-PEEL; VOS, 1999) (maiores detalhes no APÊNDICE A). 
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som transitório em qualquer área de cuidado da criança não deve exceder o Leq de 50dBA e o 

Lmax de 70dBA. Em 2006, essa norma é parcialmente modificada durante a Sixth Census 

Conference on Newborn ICU Design, sendo que sete dos padrões anteriores sofreram 

modificações. Dentre as alterações, destacamos o Standard 23 – Acoustical Environment que 

reduziu o nível sonoro máximo aceitável em qualquer área de cuidado da criança para o Leq de 

45dBA e o Lmax de 65dBA. Durante a Seventh Consensus Conference on Newborn ICU 

Design, em 2007, esses níveis de ruídos permitidos são mantidos para promover o sono, a 

comunicação e a instrução (COMMITTEE TO ESTABILISH RECOMMENDED 

STANDARDS FOR NEWBORN ICU DESIGN, 2006; CONSENSUS COMMITTEE ON 

RECOMMENDED STANDARDS FOR ADVANCED NEONATAL CARE, 2007). 

Esses critérios de ruídos permissíveis, os quais já haviam sido recomendados por 

Philbin, Robertson e Hall (1999), protegem o sono, ajudam a manter estáveis os sinais vitais, 

melhoram a inteligibilidade de fala para os bebês na maior parte do tempo (GRAVEN, 2000) 

e reduzem os potenciais efeitos adversos no desenvolvimento auditivo dos bebês prematuros 

(JOHNSON, 2003). 

A partir da década de 70, com base nos estudos sobre a administração de antibióticos 

aminoglicosídeos simultânea à exposição ao ruído, a American Academy of Pediatrics 

recomendou 58dBA como NPS máximo permitido dentro das incubadoras (AAP, 1974). Em 

1997, o US Envinonmental Protection Agency recomendou que níveis de ruído acima de 

45dBA devem ser evitados na UTIN e dentro das incubadoras (AAP, 1997). 

No Brasil, somente na década de 90 é que se iniciaram os estudos relacionados ao 

ruído em ambiente neonatal e especificamente em incubadoras. No período em que a maioria 

desses estudos foi realizada não havia normatização nacional para o limite máximo de ruído 

permitido dentro da incubadora. Em 1997 foi criada pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) a norma IEC 601-2-19 equipamento eletromédico - parte 2: prescrições 
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particulares para segurança de incubadoras de RN, a qual estabeleceu na Secção 11-

Requisitos Adicionais, 102 Nível de Pressão Sonora (NPS), que, na utilização normal, o nível 

sonoro dentro do compartimento do RN na incubadora não deve exceder a 60dBA NPS e 

quando o alarme estiver soando, o nível sonoro no compartimento não deve exceder a 80dBA 

NPS (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT, 1997). 

As diretrizes gerais e justificativas da norma (ABNT, 1997), salientam o motivo do 

nível de 60dBA NPS: 

“102.1 É reconhecido que a perda da audição pode resultar da exposição 
contínua a altos níveis sonoros. Embora não haja evidências científicas ou 
incidentes específicos para mostrar que a exposição aos níveis de ruído 
normalmente encontrados nas incubadoras atualmente em utilização 
resulte em danos à audição, um valor conservador, baseado na opinião de 
corrente dos especialistas ou na tolerância humana a altos níveis sonoros 
foi escolhido” (p.17). 

 

A norma brasileira NBR-10152 Níveis de Ruído para Conforto Acústico, 1987, traz 

que o nível sonoro entre 35 a 45dBA NPS é conciliável com o conforto acústico do ser 

humano em hospitais (apartamentos, enfermarias e berçários), sendo 35dBA o nível sonoro 

para o conforto e até 45dBA NPS o nível aceitável (ABNT, 1987).  

Como podemos observar, os níveis sonoros aceitáveis pelas normas internacionais e 

brasileiras para o ambiente de cuidado neonatal são divergentes. Devemos nos atentar para o 

fato de que essas diferenças nos níveis sonoros permitidos são extremamente relevantes, pois 

a pressão sonora produzida pelo ruído tem como unidade de medida o decibel, o qual é 

expresso em uma razão logarítmica e a cada 6dB o NPS é duplicado (GERGES, 2000; 

PHILBIN, 2000) (maiores informações no Apêndice A).  

Assim, concebemos que o nível mais adequado seria o Leq de até 45dBA já 

recomendado pela AAP (1997) para os ambientes de UTIN e incubadoras e, atualmente, o 

padrão especificado pelo Standard 23 – Acoustic Environment para qualquer espaço do leito 

ou área de cuidado infantil (COMMITTEE TO ESTABILISH RECOMMENDED 

STANDARDS FOR NEWBORN ICU DESIGN, 2006; CONSENSUS COMMITTEE ON 
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RECOMMENDED STANDARDS FOR ADVANCED NEONATAL CARE, 2007). Assim, 

concluímos que o Recomended Standards for Newborn ICU Design em 2002, 2006 e 2007 

também incluiu o microambiente da incubadora em decorrência da fragilidade e 

prematuridade dos RN atualmente assistidos nas unidades neonatais. 

Long, Lucey e Philip (1980) consideram que o ruído excessivo, além de ser irritante 

para a equipe, é uma fonte potencial para a perda auditiva em neonatos e pode ser uma 

irreconhecível causa de hipóxia. As pesquisas de Douek et al. (1976) confirmaram que o tipo 

de perda auditiva encontrada nos RN de muito baixo peso era compatível com o trauma 

acústico. A partir da comparação dos efeitos do ruído da incubadora nos animais recém-

nascidas e adultas, os autores concluíram que o ruído dessa pode prejudicar a audição nos RN 

humanos prematuros e o trauma acústico pode ser agravado também pela anóxia e pelo uso de 

antibióticos (DAYAL; KOKSHANIAN; MITCHELL, 1971). 

O RN em incubadora está exposto a dois tipos de ruído: o contínuo, gerado pelo 

motor, e o de impacto, produzido durante a manipulação. De acordo com Kwitko (1993), há 

uma associação entre ruído contínuo e de impacto, existindo um efeito sinérgico entre eles, 

sendo que a perda auditiva sensorioneural e a lesão das células ciliadas são maiores quando os 

dois tipos de ruído ocorrem simultaneamente. Relembramos que esse fato faz parte do dia-a-

dia do bebê que permanece na incubadora. 

Segundo Dias e Afonso (2000), o nível sonoro dentro da incubadora é considerável em 

decorrência de ser um espaço fechado onde ocorrem os fenômenos de vibração, reverberação 

e amplificação atribuíveis ao motor do equipamento, a pouca absorvência do material pelo 

qual é constituída e pelo fato de algumas crianças permanecerem neste equipamento durante 

longos períodos, conforme demonstraremos posteriormente na tese, no capítulo de resultados 

e discussão.  
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Weibley (1989) refere que é um erro acreditar que os prematuros em recuperação 

dentro das incubadoras estão isolados dos ruídos, pois os níveis sonoros no microambiente 

desses equipamentos têm sido idênticos aos da unidade. Para Thomas (1989), a incubadora 

somente amortece os sons externos quando o motor está desligado.  

Os níveis sonoros mensurados em diferentes estudos apontam que, em geral, o ruído 

das UTIN e incubadoras são efetivamente intensos, estando, na maioria das vezes, acima do 

recomendado pelas diferentes normas técnicas: limite de 45dBA pela norma brasileira NBR-

10152 para conforto acústico em hospitais (ABNT, 1987), pelo Consensus Committee on 

Recommended Standards for Advanced Neonatal Care (2007) e pela AAP (1997) e o limite 

de 60dBA pela norma brasileira IEC 601-2-19 em incubadoras (ABNT, 1997). Ressaltamos 

que o nível sonoro permitido pela última norma citada é muito mais intenso que o nível 

recomendado pelas outras.  

A literatura traz diversos estudos de ruído no ambiente hospitalar com os focos 

direcionados para diferentes aspectos: dimensionamento e fontes de ruído (CARVALHO; 

PEDREIRA; AGUIAR, 2005; CHANG; LIN; LIN, 2001; HASLAM, 1970; ICHISATO, 

2004; ICHISATO, SCOCHI, 2006; KAHN et al., 1998; NZAMA; NOLTE; DÖRFLING, 

1995; PHILBIN; GRAY, 2002; ZAMBERLAN, 2006), distribuição do ruído (LEVY; 

WOOLSTON; BROWNE, 2003; MENDONZA-SÁNCHES; ROQUE-SÁNCHES; 

MONCADA-GONZÁLES, 1996; ROBERTSON; COOPER-PEEL; VOS, 1998; 

ROBERTSON et al., 1998), protocolos e/ou intervenções para minimizar o ruído 

(JOHNSON, 2003; LOTAS, 1992; MANN et al., 1986; MOORE et al., 1998; ZAMBERLAN, 

2006), orientações para a realização das mensurações (GRAY; PHILBIN, 2000).  

Alguns autores citam dados de outros estudos, tais como: níveis de ruído em 

incubadoras (ABRAMOVICH et al., 1979; ANAGNOSTAKIS et al., 1982; AZEVEDO, 

1991a; BERGMAN et al., 1985; CONSENTINO; MALERBA, 1996; ELANDER; 

HEELLSTRÖM, 1995; KELLMAN, 2002; MARSHALL et al., 1980; MINOLI; MORO, 



                                                                                                             O objeto de estudo: revisão da literatura 
 

                                                                                                                                               Milena D.O.Rodarte 

47

1985; THOMAS, 1989), possíveis respostas fisiológicas e/ou comportamentais diante de 

ruídos (HALM; ALPEN, 1993; PHILBIN, 2000; PHILBIN; ROBERTSON; HALL, 1999; 

THOMAS, 1989) e recomendações para o cuidado (GRAVEN, 2000).  

Em face ao foco de estudo da presente investigação, iremos nos ater à produção do 

conhecimento relacionada ao micro-ambiente da incubadora. Como destacamos 

anteriormente, os estudos sobre ruído em incubadoras foram desenvolvidos desde a década de 

30 do século XX, aumentando as pesquisas a partir de 1970 em diversos países: Estados 

Unidos, Brasil, Cuba, Suécia, Inglaterra, África do Sul, Portugal, Argentina, Grécia, Canadá, 

Itália e Alemanha. Trazemos, a seguir, no quadro 1, os níveis de ruído no interior da 

incubadora (ruído contínuo – ruído do motor), encontrados em alguns estudos internacionais e 

nacionais. 

Autor(es), Ano País NPS 
Anagnostakis et al., 1980 Grécia 53dBA 
Barceló et al., 1986a Cuba 48 a 56,8dBA 
Benini et al., 1996 Itália 74,2 a 79,9dB 
Bess, Peek e Chapman, 1979 EUA 55,4dBA 
Blennow, Svenningsen e Almquist, 1974 Suécia 70 a 80dBA 
Carvalho e Pereira, 1998 Brasil 56 a 68dBA 
Costa, Silva e Codeceira Neto, 2003 Brasil 68 a 78dBA 
Falk e Famer, 1973 EUA 57,7dBA 
Falk e Woods, 1973 EUA 57,7dBA 
Fasolo, Moreira e Abatti, 1994 Brasil 58,9dBA 
Gomes e Crivari, 1998 Brasil 62dB 
Guimarães et al., 1996 Portugal 57,1dBA 
Hoehn, Busch e Krause, 2000 Alemanha 65dBA 
Johnson, 2001 EUA 57 a 65dBA 
Kent et al. 2002 Canadá 61dBA 
Laura et al., 1986 Argentina 60 a 70dBA 
Lichtig e Maki, 1992 Brasil 56dBA 
Long, Lucey e Philip, 1980  EUA 50 a 57dBA 
Marshall et al., 1980 EUA 60 a 62dBA 
Nzama, Nolte e Dörfling, 1995 África do Sul 55 a 72dBA 
Parrado e Costa Filho, 1992  Brasil 59 a 70dBA 
Rodarte, Scochi e Santos, 2003 Brasil 47,6 a 51,4dBA 
Saunders, 1995 EUA 56 a 77dB 
Seleny e Streczyn, 1969 EUA 68 a 82dB 

 
Quadro 1 - Níveis de ruído contínuo registrados no interior da incubadora, 

segundo autores, ano, país e NPS  
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Dos 24 estudos encontrados, oito também trazem níveis de ruído durante o manuseio 

da incubadora (BARCELÓ et al., 1986a; BENINI et al., 1996; FASOLO; MOREIRA; 

ABATTI, 1994; GOMES; CRIVARI, 1998; LICHTIG; MAKI, 1992; NZAMA; NOLTE; 

DÖRFLING, 1995; PARRADO; COSTA FILHO, 1992; RODARTE; SCOCHI; SANTOS, 

2003) e um apresenta somente esse tipo de ruído (BARCELÓ et al., 1986b), cujos dados estão 

listados no quadro 2 e serão detalhados posteriormente na tese, no capítulo de resultados e 

discussão. 

Autor(es), Ano País NPS 
Barceló et al., 1986a Cuba 93,3 a 128dB Linear 
Barceló et al., 1986b Cuba 95 a 106dB Linear 
Benini et al., 1996 Itália acima de 80dB 
Fasolo, Moreira e Abatti, 1994 Brasil 87 a 115dBF 
Gomes e Crivari, 1998 Brasil 72 a 97dB Pico 
Lichtig e Maki, 1992 Brasil 91 a 126,5dB Pico 
Nzama, Nolte e Dörfling, 1995 África do Sul 55 a 77dBA 
Parrado e Costa Filho, 1992 Brasil 76 a 126 dB Linear 
Rodarte, Scochi e Santos, 2003 Brasil 72,8 a 96,6dBC 

   
Quadro 2 - Níveis de ruído de impacto registrados no interior da 
incubadora, segundo autores, ano, país e NPS 
 

Salientamos que uma das dificuldades para a comparação dos dados entre os estudos é 

devido a não padronização das escalas de mensuração utilizadas (dBA, dB linear, dB pico, 

dBC ou dBF) ou a não citação da mesma, principalmente nos estudos sobre o manejo da 

incubadora. Há, também, a diversidade das situações e dos tempos de mensuração realizados, 

desde medidas pontuais até dias, bem como no número de incubadoras testadas, de um a 65 

exemplares.  

Segundo Mitchel, 19848, citado por Lichtig (1990, p. 170) 

“a poluição sonora nas unidades neonatais de terapia intensiva ocorre de 
modo contínuo, variando desde ruídos graves até os agudos, ultrapassando 
intensidades de 110dB, nefastos à cóclea do ouvido humano. Isto não é só 
ameaçado ao adulto que a eles fica exposto por 08, 10 ou 12 horas, mas 

                                                 
 
8 MICHEL, S. A. Noise pollution in the neonatal intensive care nursery. Seminars in Hearing, v. 5, n. 1. 1984. 
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muito mais prejudicial ao bebê de alto risco, o qual fica exposto a este 
ambiente ruidoso durante 24 horas diárias por vários dias, ou até meses”. 

 

Philbin (2000) salienta que, devido ao conhecimento dos efeitos fisiológicos e 

comportamentais negativos nos RN decorrentes do ruído e a abundante documentação sobre 

os fortes NPS no ambiente neonatal, os hospitais devem ser obrigados a mensurar os níveis 

sonoros nas unidades neonatais e incubadoras. Destacamos a relevância de se desenvolver e 

manter um programa de controle de ruído que vá além da mensuração desses níveis, mas que 

propicie aos cuidadores uma educação permanente e continuada tendo em vista a 

conscientização sobre os efeitos negativos do ruído no RN e o desenvolvimento de atitudes 

que minimizem o ruído gerado durante a rotina dos cuidados prestados. 

Como a prevenção da perda auditiva no neonato, na criança e até mesmo no feto, 

independente do fator causal, é um assunto difícil, cuidados devem ser tomados para evitar a 

exposição do sistema auditivo imaturo do feto e dos neonatos a ruídos contínuos ou 

impulsivos, os quais podem produzir perda auditiva (GERHARDT; ABRAMS, 2000). 

Conforme demonstrado, os níveis de ruído nas incubadoras apresentaram-se elevados 

em todos os estudos, principalmente aqueles produzidos durante a manipulação do 

equipamento. Assim, preocupa-nos a forma mais adequada de manutenção e conservação 

desses equipamentos e o modo de como a manipulação diária é realizada, procurando 

subsídios para modificar a situação existente.  

A maior atenção ao nível de ruído no ambiente neonatal insere-se na tendência de 

mudança do modelo de assistência em unidades neonatais, com a transformação do foco da 

recuperação do corpo anátomo-fisiológico dentro da lógica mecanicista para uma assistência 

integral, humanizada e preventiva, centrada no processo saúde-doença e no cuidado, 

preocupando-se também com a família e a qualidade de vida; o paradigma biotecnológico foi 

substituído pelo holismo (GAÍVA; SCOCHI, 2004; SCOCHI, 2000).  
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Intervenções desenvolvimentais começaram a ter prioridade a partir de 1982 e a 

estimulação mínima passa a ser promovida. Até esse momento, a atenção para os fatores 

ambientais, como a luminosidade e o ruído, ainda não era desenvolvida e a visita ao RN era 

delimitada aos pais e em horários específicos (KROLLMANN et al., 2002).  

Os estudos desenvolvidos por Heidelise Als, nos anos 80, propiciaram o 

desenvolvimento do Programa de Avaliação e Cuidado Desenvolvimental Individualizado ao 

RN (NIDCAP – Newborn Individualized Developmental Care and Intervention Program). O 

NIDCAP é um método sistemático para a avaliação do comportamento do bebê, 

principalmente para os que apresentam manifestações de estresse e auto-regulação, visando 

minimizá-las (KENNELL, 1999); é uma estratégia utilizada para colocar em prática o cuidado 

desenvolvimental (AITA; SNIDER, 2003).  

O cuidado desenvolvimental apresenta como filosofia o “re-pensar” das relações entre 

criança, família e provedores de cuidados com a realização de intervenções no ambiente e no 

cuidado individualizado ao prematuro com base nas observações comportamentais. Nos 

componentes desse cuidado estão o manejo do ambiente com intervenções dirigidas à redução 

do ruído e da luminosidade constantes, o posicionamento do RNPT em flexão para simular a 

posição intra-uterina, o agrupamento dos cuidados para promover o repouso, o estímulo à 

sucção não-nutritiva e ao cuidado canguru, a manutenção de gêmeos no mesmo leito, as 

atividades que promovam o estado de regulação do bebê e a colaboração dos familiares no 

cuidado para a promoção do vínculo afetivo (BYERS, 2003). 

É um programa de intervenção com os objetivos de promover a apropriada 

estimulação para o RN para facilitar a maturação neurológica, favorecer o desenvolvimento, 

dar suporte aos cuidadores e familiares para serem mais sensíveis e responsivos às dicas 

apresentadas pelo bebê e aumentar a interação entre cuidador e criança (WESTRUP et al., 

2002). É também um cuidado usado nas intervenções médicas e de enfermagem em vista ao 
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decréscimo do estresse no neonato prematuro durante a sua permanência na UTIN e o 

desenvolvimento neurocomportamental ótimo (SIZUN; WESTRUP, 2004). 

O cuidado desenvolvimental minimiza as respostas fisiológicas, comportamentais e de 

dor para rotina de enfermagem nos RNPT estáveis, aumenta a saturação de oxigênio e diminui 

o número de eventos de hipóxia; assim, pode especular que esse cuidado contribui para a 

melhora nos resultados neurocomportamentais por reduzir os eventos de hipóxia (SIZUN et 

al., 2002). 

As fontes de estresse na UTIN incluem os momentos de dor, a grande quantidade de 

procedimentos médicos e de enfermagem e o ambiente físico.  Westrup et al. (2002) ressaltam 

que é muito difícil os prematuros de muito baixo peso experienciarem períodos de sono 

tranqüilo e ininterrupto. Eles chegam a ser manuseados, em média, mais de 200 vezes em 24 

horas (SIZUN; WESTRUP, 2004; WESTRUP et al., 2002). 

Warnock (2003) destaca que poucas pesquisas sobre a dor analisam o estresse como 

uma variável distinta, devido a uma inabilidade para distinguir claramente entre as respostas 

comportamentais do bebê para situações de dor ou não; entretanto, sabe-se que o estresse 

modula o modo de resposta do neonato para o estímulo que ele recebe. O conhecimento sobre 

o estresse no RN pode contribuir para o reconhecimento da base funcional do comportamento.  

Em um estudo observacional, a autora desenvolveu um etograma dos comportamentos 

de estresse em resposta à dor aguda (circuncisão no RN do sexo masculino) com 235 itens 

visando descrever os tipos de comportamentos de dor do bebê por meio das posturas 

corporais, da variação do movimento motor, do auto-conforto, da responsividade, da 

respiração e da vocalização no neonato. Considera, também, três categorias principais de 

estímulos desencadeadores de dor/estresse: procedimentos específicos realizados nos 

neonatos, ambiente sonoro e respostas espontâneas realizadas pelos próprios bebês. Na 

categoria do ambiente sonoro, Warnock identificou 18 fontes diferentes de estímulos 
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estressantes: murmúrios/sussurros, conversas, risadas, sistema de intercomunicação no 

hospital, barulho do correr da água, do andar, de rasgar plástico e do pingar de gotas 

continuamente, abertura e fechamento de porta, tilintar dos instrumentos, virar folhas ou 

removê-las de um lugar para outro, puxar papel do dispensador, cobertores ao serem 

dobrados, campainha (possível sistema de intercomunicação no hospital), restrição removida 

abruptamente, empurrar cortinas, click dos adesivos da fralda e estalo da tesoura 

(WARNOCK, 2003).  

A partir do cuidado desenvolvimental, os fatores ambientais passam a ser de interesse 

e preocupação da equipe no intuito de minimizá-los e a interação familiar é incentivada 

precocemente (KROLLMANN et al., 2002). A concepção da importância do ambiente da 

UTIN tem conduzido à redução do ruído e de outras fontes de estresse. A presença da família 

como parte das estratégias do cuidado desenvolvimental propicia o melhor engajamento 

familiar com o bebê e favorece a interação materna (WHITFIELD, 2003). É o 

reconhecimento que o RN tem os seus próprios direitos e que o cuidado a ser ministrado deve 

ser guiado pelas necessidades do bebê e da família (SIZUN; WESTRUP, 2004).  

Na prática, os serviços começam a sinalizar para a inserção da família no cuidado 

neonatal. No entanto, essa inserção é dificultada pela escassez de recursos, filosofia de 

trabalho implantada, falta de sensibilização e instrumentalização para efetivar as novas 

necessidades que permeiam o processo e a ausência de reflexões críticas sobre os paradigmas 

que têm embasado as mudanças nos cuidados à saúde. É necessário transformações neste 

processo de trabalho, ampliando a ação através da inserção da família como sujeito e objeto 

de trabalho, visando à humanização da assistência ao prematuro e a sua família (GAÍVA; 

SCOCHI, 2004). 

Com a participação da família no cuidado, Carmona, Lopes e Shimo (2006) apontam 

para a relevância da interação entre mãe e equipe de enfermagem com atenção às tarefas, às 
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normas e principalmente às necessidades maternas e à influência que a equipe tem na forma 

como as mães constroem e desempenham o papel materno na unidade. Nessa relação é 

importante também dar poder às mães sobre decisões simples e possíveis em relação aos seus 

filhos, incentivo do contato precoce entre mãe e bebê, amamentação e desempenho de ações 

de cuidado.  

Dentro da perspectiva desenvolvimental, no aspecto do manejo do ambiente com o 

objetivo de minimizar o ruído na unidade neonatal, destacamos a relevância do controle do 

ruído produzido pelo motor e manuseio da incubadora. Relembramos que a incubadora é um 

importante instrumental de apoio à assistência em unidades neonatais, pois fornece o 

aquecimento adequado ao RN, favorece sua termorregulação e é largamente utilizada no 

cuidado de bebês prematuros; no entanto, requer cuidados especiais quanto ao seu manejo e 

controle. 

O manejo e controle do ruído ambiente deve ser preocupação de toda equipe de saúde 

que atua nas unidades neonatais, particularmente para a enfermagem, cujos profissionais 

assumem o cuidado direto dos prematuros em incubadoras, nas 24 horas do dia, além de 

serem responsáveis pelo manejo e controle desses equipamentos. Os pais e familiares dos 

bebês também devem ser alertados sobre esse aspecto do cuidado desenvolvimental, pois, 

atualmente, estão mais presentes nas unidades neonatais e executam vários cuidados ao bebê 

quando a instituição adota essa filosofia assistencial.  

Após a reflexão sobre o conjunto dos itens anteriores, podemos compreender a 

relevância da audição e da detecção precoce da perda auditiva no processo de 

desenvolvimento da linguagem, fala, cognição e emocional da criança. A relação exata entre o 

nascimento precoce, o ambiente de cuidado intensivo e as seqüelas futuras ainda não foi 

estabelecida, mas legitima a preocupação em minimizar ao máximo possível a poluição 

sonora do ambiente neonatal. 
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A revisão da literatura sobre os níveis de ruído encontrados nas incubadoras e o ruído 

adicional gerado durante a manipulação dessas revela que os RNPT e de alto risco estão 

expostos a um ambiente com níveis sonoros muito elevados. Vivenciamos também esse fato 

quando atuamos, juntamente com o orientador, no ensino clínico e na extensão do serviço à 

comunidade na unidade de cuidados intermediários neonatais de um hospital universitário, 

durante a realização das atividades acadêmicas de pós-graduação. Os resultados de um 

experimento não-controlado realizado no mestrado demonstraram que os níveis de ruído 

gerados durante a manipulação da incubadora são efetivamente intensos, aumentando 

acentuadamente no manejo brusco, conforme os dados apresentados posteriormente 

(RODARTE; SCOCHI; SANTOS, 2003; RODARTE et al., 2005).  

Apesar dos diversos estudos realizados sobre o ruído no ambiente neonatal, não 

encontramos em nossa revisão de literatura pesquisas que focalizassem os níveis sonoros aos 

quais os prematuros estão expostos nas incubadoras no cotidiano dos cuidados recebidos. A 

relevância dessa temática também é ressaltada pelo fato dos RN permanecerem durante 

longos períodos neste ambiente ruidoso, sem momentos que possibilitem o repouso auditivo.  

Preocupados com a qualidade de vida dos bebês prematuros e de alto risco, em 

especial nos aspectos relacionados à prevenção de danos auditivos, sentimo-nos motivadas a 

dar continuidade ao estudo, tendo como temática neste momento a exposição do RN 

prematuro ao ruído durante o cuidado recebido em incubadora, visando dimensionar o nível 

sonoro e identificar as principais fontes geradoras de ruídos intensos (Lmax maior que 65dBA 

NPS) e as possíveis mudanças fisiológicas e comportamentais perante esses ruídos. 

Assim, justificamos o presente estudo e esperamos contribuir com a produção de 

conhecimentos interdisciplinares que possam trazer subsídios para a melhoria da assistência 

em unidades neonatais com enfoque preventivo, em especial àquele dirigido a um segmento 

populacional vulnerável, bebês prematuros que, pela fragilidade biológica, necessitam de 
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equipamentos de suporte à vida, como a incubadora, além da exposição a outros indicadores 

de risco para alteração da função auditiva. 

Este estudo integra as pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de Estudos em Saúde da 

Criança e do Adolescente (GESCA) do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e 

Saúde Pública da EERP da USP, e dá continuidade às pesquisas do subgrupo Enfermagem 

Neonatal. Os resultados encontrados contribuirão para o aperfeiçoamento e/ou criação de 

diretrizes e recomendações técnicas sobre o ruído em incubadoras, bem como para as 

transformações no trabalho multiprofissional visando à redução desses ruídos e, 

conseqüentemente, à melhoria da qualidade da assistência na perspectiva do cuidado 

desenvolvimental e humanizado. 
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2.1 Objetivo geral 

 

 Avaliar a exposição e a reatividade do prematuro ao ruído em incubadora durante o 

cuidado recebido na unidade neonatal de cuidados intermediários de um hospital 

universitário de Ribeirão Preto - SP. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Mensurar o nível de ruído ambiental a que estão expostos os prematuros em 

incubadora. 

 

 Identificar as principais fontes geradoras de ruídos intensos (Lmax > que 65dBA NPS) 

durante o manejo da incubadora pelos cuidadores (equipe e pais). 

 

 Descrever a reatividade do prematuro por meio de suas respostas fisiológicas e 

comportamentais decorrentes de um ruído intenso e súbito desencadeado durante os 

cuidados recebidos em incubadora. 

 

Com base na literatura e na nossa prática clínica, temos como hipóteses: 

 Os prematuros estão expostos no interior da incubadora a níveis intensos de ruídos, 

portanto acima do limite estabelecido pelas normas e recomendações internacionais e 

nacionais. 

 As principais fontes dos ruídos mais intensos na incubadora são decorrentes de 

conversação da equipe e familiares, manipulação das portinholas para acesso ao 
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neonato, colocação de objetos sobre a cúpula, manuseio da plataforma de base e 

alarmes dos monitores e da própria incubadora. 

 Diante de Lmax maiores que 65dBA, os prematuros respondem com alterações 

fisiológicas (freqüência cardíaca e saturação de oxigênio) e comportamentais 

(atividades reflexa, corporal, facial e mudança de estado de sono e vigília). 
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3.1 Tipo de estudo 

 

Foi realizado um estudo observacional prospectivo sobre a exposição do prematuro ao 

ruído durante os cuidados recebidos em incubadora. Segundo Pereira (2002), os estudos 

observacionais investigam situações que ocorrem naturalmente, sem intervenção promovida 

pelo investigador.  

O objetivo do estudo observacional descritivo é observar, descrever e explorar os 

aspectos de uma situação. A intenção desse tipo de pesquisa não é explicar ou compreender as 

causas subjacentes das variáveis que interessam (POLIT; HUNGLER, 1995). Ela informa por 

meio da observação a distribuição de um parâmetro, um evento, na população, em termos 

quantitativos e traça o perfil do assunto pesquisado. São considerados estudos não controlados 

devido a não formação de um grupo-controle para comparação dos resultados (PEREIRA, 

2002).  

O estudo prospectivo tem o sentido subjacente de seguimento, acompanhamento do 

presente ao futuro; é comum serem estabelecidas, antes da coleta de dados, as definições dos 

eventos de interesse, promovendo assim uma uniformidade de critérios para a coleta 

(PEREIRA, 2002). 

O estudo foi realizado em duas etapas: a primeira refere-se ao dimensionamento do 

ruído e à identificação das principais fontes de ruídos intensos (Lmax > 65dBA NPS), 

atendendo aos dois primeiros objetivos específicos da pesquisa, e a segunda etapa inclui o 

estudo da reatividade dos prematuros (respostas fisiológicas e comportamentais) diante do 

ruído intenso desencadeado durante os cuidados recebidos em incubadora, visando o último 

objetivo específico.  
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3.2 Local de estudo 

 

 A pesquisa foi realizada no Hospital das Clínicas da FMRP da USP, localizado no 

município de Ribeirão Preto, na região nordeste do Estado de São Paulo, a 313 km da capital.  

Ribeirão Preto é conhecida nacionalmente como um dos principais centros de atenção 

à saúde do país, composto por hospitais, unidades de saúde, clínicas e cerca de 3000 médicos, 

com a proporção um médico para cada 160 habitantes. As faculdades da USP, Universidade 

de Ribeirão Preto (UNAERP), Centro Universitário Barão de Mauá, Centro Universitário 

Moura Lacerda, Universidade Paulista (UNIP) e Centro de Reprodução Humana também 

integram a rede de saúde do município (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE RIBEIRÃO PRETO, 2000).  

O HCFMRP/USP é um hospital universitário, público, reconhecido como um centro 

de referência para atendimentos complexos. Sua área de atuação é centrada principalmente no 

município de Ribeirão Preto e regiões circunvizinhas, no entanto, é habitual a assistência a 

outros estados e até outros países. O Hospital é campo de desenvolvimento de pesquisa de alta 

qualidade e de ensino nas áreas de medicina, enfermagem, fisioterapia, nutrição, 

fonoaudiologia, terapia ocupacional e informática biomédica. O seu complexo é composto 

pelo Hospital das Clínicas (HC-Campus) e Hemocentro, localizados no Campus 

Universitário, e Unidade de Emergência – UE na área central da cidade (UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO, s.d.). 

O presente estudo foi realizado na unidade neonatal de cuidados intermediários do 

HC-Campus, localizada no 8º andar. Essa unidade possui quatro enfermarias (1, 2, 3 e 4) com 

27 leitos. As enfermarias 1, 2 e 3 são separadas por armários formicados; a enfermaria 4, 

destinada ao cuidado de prematuros em manipulação mínima, é separada da 1 por uma ante-

sala e uma sala de utilidades, as quais possuem paredes de concreto.  
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Nessa unidade um dos componentes do cuidado é o manejo do ambiente para reduzir o 

ruído ambiental, a luminosidade e a manipulação dos prematuros. Parcela significativa da 

clientela é constituída de bebês prematuros, muitos dos quais vieram transferidos da UTIN, 

localizada no 7º andar. Esses bebês apresentam maior estabilidade clínica, mas ainda são 

dependentes de tecnologias como nutrição parenteral, alimentação entérica, aquecimento-

ambiente suplementar por incubadora, controle hidroeletrolítico, oxigenoterapia menos 

invasiva, pulso oximetria, terapia medicamentosa e manutenção de medidas contra infecção, 

dentre outras (SCOCHI, 2000). 

  

3.3 Estudo Piloto 

 

 Durante o mês de janeiro de 2006, realizamos a exploração do campo em uma das 

enfermarias da unidade neonatal investigada com a intenção de aprimorar o projeto e os 

instrumentos de pesquisa e observar a rotina de cuidados e serviços prestados durante os 

turnos matutino e vespertino, com o objetivo de definir o turno e o tempo mais adequado para 

a coleta dos dados.  

 Foi a partir da exploração do campo que definimos o período vespertino como o turno 

mais apropriado para a coleta dos dados, devido ocorrer no turno matutino inúmeros 

procedimentos de manejo do bebê, como o banho matinal, a coleta de exames, as avaliações 

clínicas pelos diferentes profissionais de saúde e a visita médica; em algumas dessas situações 

o prematuro é removido da incubadora. Além disso, observamos uma ocorrência maior de 

esbarrões no microfone do medidor de NPS, o que interferiria na fidedignidade do ruído 

ambiente coletado, superestimando-o.  
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Determinamos o tempo de coleta em duas horas consecutivas para que fosse possível 

registrar alguns dos momentos de cuidados com o prematuro, como a higienização, troca de 

fraldas, administração de medicamentos e da alimentação láctea. 

 No mês de abril, foi realizado um estudo piloto com seis prematuros da unidade, no 

qual mensuramos os níveis de ruído no microambiente das incubadoras e filmamos o 

ambiente no entorno e as respostas fisiológicas e comportamentais dos bebês, durante duas 

horas consecutivas.  

 O piloto possibilitou o aperfeiçoamento dos instrumentos de pesquisa, pois foi na 

prática que conseguimos visualizar as limitações que havia em alguns deles e as adaptações 

que seriam necessárias. Contribuiu ainda para aprimorar o manejo, o controle e o 

posicionamento dos equipamentos: a melhor forma de fixação do dosímetro na face externa 

da incubadora e de seu microfone no interior da mesma, a escolha do local adequado da 

posição das câmeras de vídeo no ambiente geral da enfermaria e dentro do microambiente da 

incubadora e as adaptações necessárias para se conseguir a melhor imagem.  

 O estudo piloto foi importante também para que a equipe neonatal se familiarizasse 

com o instrumental usado no estudo, pois a inclusão de um computador acoplado a quatro 

mini-câmeras de vídeo na unidade gerou curiosidade na equipe e, ao mesmo tempo, receio em 

alguns cuidadores devido ao não conhecimento do que seria registrado pelas câmeras e do 

foco da pesquisa. Segundo o efeito Hawthorne, as pessoas tendem a mudar o seu 

comportamento quando são alvos de interesse especial (FLETCHER; FLETCHER; 

WAGNER, 1996). Assim, o piloto também teve o objetivo de ser um primeiro momento de 

dessensibilização da equipe neonatal. 

 Após os esclarecimentos necessários e a visualização em tempo real no monitor do 

computador das imagens filmadas, a equipe voltou a sua rotina de trabalho, sem se preocupar 

muito com a presença das câmeras e ajudando, quando necessário, na mudança de lugar do 
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RN e sua respectiva incubadora para o local específico da coleta na unidade e no 

posicionamento do RN para a obtenção da melhor imagem do mesmo. 

 Os dados do estudo piloto não foram incluídos na análise da pesquisa. 

  

3.4 Sujeitos do estudo 

 

 Os sujeitos do estudo foram os RN pré-termo que estavam internados na unidade 

neonatal de cuidados intermediários do HCFMRP/USP que atendiam aos seguintes critérios 

de inclusão: 

• permanência em incubadora por pelo menos 24 horas antes do período da coleta; 

• estáveis clinicamente quanto ao controle de freqüência cardíaca; 

• em fase de alimentação por sonda gástrica; 

• passar na triagem auditiva comportamental: presença de resposta reflexa auditiva 

(reflexo cocléo-palpebral, reflexo de moro e/ou reação de startle/susto) ou despertar do 

sono perante estímulo sonoro intenso (agogô);  

Os critérios de exclusão para o estudo foram: 

• hemorragia intraventricular de grau III ou IV; 

• uso de analgésicos, sedativos e/ou drogas psicotrópicas 24 horas anteriores a coleta; 

• falhar na triagem auditiva comportamental.  

O estudo foi realizado durante os meses de julho a novembro de 2006, abrangendo, de 

acordo com os critérios, 40 RNPT. Desses, quatro RN não participaram do estudo devido ao 

não consentimento dos pais para a inclusão dos bebês na pesquisa. Realizamos, portanto, a 

coleta com os outros 36 RN. Em cinco desses RN foi necessário refazer a coleta devido 

problemas com as imagens ou com o dosímetro. Um RN foi excluído da análise dos dados por 

problemas com as imagens e a não possibilidade de refazer a coleta, pois o bebê não estava 
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mais na incubadora. Assim, o estudo contou com a participação de 35 prematuros que usavam 

um monitor de freqüência cardíaca e saturação de oxigênio. Alguns deles estavam submetidos 

a outras terapêuticas associadas, como dependência de O2 inalatório (cateter nasal do tipo 

“bigode”), soroterapia, fototerapia, antibioticoterapia e outras terapêuticas medicamentosas.  

 Esses 35 prematuros participaram da primeira etapa do estudo, atendendo aos dois 

primeiros objetivos específicos. Desse total, 20 também foram incluídos na segunda etapa do 

estudo, a qual analisou a reatividade dos bebês através de suas respostas fisiológicas e 

comportamentais diante de um ruído intenso. A seleção destes 20 RN decorreu do 

atendimento às seguintes condições durante a coleta dos dados: 

 prematuros expostos a pelo menos um Lmax maior que 65dBA; 

 fonte de ruído do Lmax não seja decorrente de choro, espirro e agitação do próprio 

bebê, mas da tecnologia de cuidado, desde que a manipulação feita pela equipe não 

interferisse na reatividade comportamental do prematuro; 

 que esse Lmax seja um ruído súbito de curta duração, tornando possível o registro e 

análise das manifestações fisiológicas e comportamentais do prematuro antes e após a 

sua ocorrência. 

Assim, a exclusão dos 15 prematuros deveu-se a fonte do Lmax ser decorrente de choro 

e/ou agitação do bebê (oito RN) e a manipulação do bebê dificultando a observação de sua 

reatividade diante do ruído intenso e súbito (sete RN). 

 

 3.4.1 Triagem auditiva 

 

 Para atender um dos critérios de inclusão, foi realizada uma triagem auditiva por meio 

da avaliação comportamental da audição do bebê perante um estímulo sonoro intenso, na 
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intenção de descartar a presença de perda auditiva profunda. Optamos por um teste que 

possibilitasse visualizar a reatividade comportamental do RN diante de um estímulo sonoro. 

 A avaliação da audição de RN por meio da audiometria de observação do 

comportamento é limitada à elicitação de respostas reflexas a estímulos acústicos conhecidos, 

em geral intensos. As respostas freqüentemente observadas são: o reflexo cócleo-palpebral 

(RCP), o reflexo de Moro, a reação de sobressalto (startle) e o despertar do sono. Podem-se 

observar também movimentos generalizados de procura do estímulo sonoro não com o 

objetivo de localização, mas de interesse pelo estímulo apresentado (RUSSO; SANTOS, 

1994).   

 O estímulo sonoro utilizado na avaliação foi o gerado pelo instrumento agogô, o qual 

atinge o NPS de 100dB. O estímulo foi apresentado no plano lateral à distância aproximada 

de 20 cm do pavilhão auricular do bebê, conforme recomendam Azevedo, Vieira e Vilanova 

(2001). Durante a realização da triagem, a porta de cuidados intensivos da incubadora estava 

aberta. Assim, foi incluído no estudo o RN que passou na triagem auditiva comportamental, 

portanto, apresentou alguma resposta reflexa e/ou despertar do sono perante o estímulo sonoro 

intenso. 

A triagem auditiva comportamental apresentou os seguintes resultados: presença do 

RCP em 100% (35 RN) dos bebês, reação de sobressalto (startle) em 37,1% (13 RN) e reflexo 

de Moro em 5,7% (dois RN).  

 

3.5 Aspectos éticos 

 

  Após autorização das chefias do serviço médico de Neonatologia e de Enfermagem da 

instituição, o projeto foi submetido à apreciação do Comitê de Ética do hospital universitário 

e obteve a aprovação de acordo com o Processo HCRP nº 5363/2004 (ANEXO A). 
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 Respeitando os princípios éticos, a pesquisa teve como prioridade evitar qualquer 

desconforto para os pacientes e para a equipe.  Antes da realização da mensuração do ruído e 

das filmagens do RN, foi firmado o termo de Consentimento Livre e Esclarecido com os pais 

ou responsáveis dos prematuros (APÊNDICE B). 

 Não foi firmado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido com os cuidadores do 

RN, pois esses não eram sujeitos da pesquisa e não foram identificados enquanto categoria 

profissional, somente como possível fonte de ruído. No entanto, todas as dúvidas que eles 

apresentaram com relação à pesquisa foram esclarecidas sempre que se fizeram necessárias. 

 

3.6 Indicadores de avaliação  

 

 3.6.1 Ruído 

 

 O ruído acompanha os RN de alto risco nos momentos de recuperação da saúde nas 

unidades neonatais. Nesse ambiente, diversas fontes de ruído se fazem presentes 

constantemente em decorrência do próprio processo terapêutico, sendo necessário o uso de 

equipamentos de suporte à vida, tais como ventiladores mecânicos, monitores 

cardiorespiratórios, incubadoras etc., todos com alarmes sonoros para indicar algum desvio do 

padrão especificado. 

 Conforme apresentado anteriormente, o ruído é fonte de estresse e distúrbios 

psicossomáticos devido à ausência de barreiras físicas naturais para a sua atenuação, com a 

possibilidade de intervir negativamente no aparelho auditivo, na atividade cerebral, nos 

órgãos internos, na atividade física e mental, na produção, na comunicação e na ocorrência de 

acidentes (ARAÚJO; REGAZZI, 2002). 
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 Em continuidade aos estudos já realizados, o equipamento de nosso interesse nesta 

pesquisa é a incubadora, a qual apresenta ruídos decorrentes do funcionamento do motor e da 

manipulação corriqueira do equipamento. 

 O equipamento utilizado na mensuração dos NPS, dosímetro, faz uma avaliação da 

média dos níveis de ruído por um período, fornecendo a média ponderada no tempo 

(KWITKO, 2000) e apresenta os NPS medidos nos seguintes formatos: 

 Leq: média do nível sonoro (ROBERTSON; COOPER-PEEL; VOS, 1998) integrado 

durante um intervalo de tempo especificado (GERGES, 1997); representa a variação 

da exposição sonora mensurada durante o período (ROBERTSON et al., 1998; 

ROBERTSON; COOPER-PEEL; VOS, 1999), ou seja, o NPS em dBA ao qual a 

pessoa realmente esteve exposta em um determinado tempo (ARAÚJO; REGAZZI, 

2002); medida adequada para ser usada visando o nível sonoro médio (GRAY; 

PHILBIN, 2000). 

 Lmax: nível máximo que foi registrado em qualquer intervalo pequeno de medida 

(GRAY; PHILBIN, 2000); mais elevado NPS registrado durante o período de 

mensuração (ROBERTSON et al., 1998; ROBERTSON; COOPER-PEEL; VOS, 

1999). 

 Lmin: menor nível com pelo menos 1/20 segundo de duração em cada período de 

mensuração (PHILBIN; GRAY, 2002). 

 Lpeak: mais alto NPS instantâneo, não filtrado, que ocorreu durante o minuto 

(ROBERTSON; COOPER-PEEL; VOS, 1998); nível de pico, o mais alto nível 

alcançado (GRAY; PHILBIN, 2000). 

O dosímetro fornece um resumo das informações sobre os NPS registrados no período 

com a demonstração do Leq médio do período de mensuração e da hora/minuto/segundo de 

ocorrência dos maiores Lmax e Lpeak e do menor Lmin registrados. Depois traz a relação de 
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todos os Leq, Lmax e Lpeak integralizados em cada minuto do período de mensuração (maiores 

informações sobre o equipamento e as medidas poderão ser encontradas posteriormente no 

decorrer do capítulo e no Apêndice A).  

  

 3.6.2 Fontes de ruído intenso 

 

 As fontes de ruído com NPS maiores que 65dBA foram agrupadas de acordo com as 

situações: manifestações do próprio RN, cuidado direto ao RN, manejo da incubadora e do 

ambiente externo (entorno da incubadora e enfermaria), conforme consta do Apêndice C, 

instrumento 3.  

 

 3.6.3 Reatividade do prematuro 

 

 A observação e análise da reatividade foram feitas com os 20 prematuros que 

atenderam às condições definidas anteriormente no item 3.4. Assim, perante o maior Lmax 

superior a 65dBA, foram analisadas, nos períodos anterior e posterior ao ruído intenso e 

súbito, as respostas fisiológicas (freqüência cardíaca e saturação de oxigênio) e 

comportamentais (manifestações reflexas, faciais, corporais e mudança de estado) do bebê, as 

quais estão descritas a seguir.   

   

   3.6.3.1 Parâmetros fisiológicos 

 

Freqüência cardíaca: 

 A freqüência cardíaca (FC) é um índice fisiológico confiável da reatividade dos RN 

para eventos nocivos. É uma medida objetiva e quantificável. Mesmo o bebê mais imaturo 
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tem a capacidade para aumentá-la em resposta a um evento de aflição, angústia ou dor 

(OBERLANDER; SAUL, 2002). 

 A FC é um dos padrões mais organizados dos sinais fisiológicos rítmicos, com grande 

capacidade para responder às mudanças ambientais. A quantificação da variabilidade nos 

padrões do ritmo cardíaco propicia medidas das mudanças nas atividades autônomas e no 

sistema nervoso central as quais podem refletir nas propriedades comportamentais, como na 

capacidade para responder. Pode ser usada como um parâmetro que liga as capacidades 

fisiológicas com as funções psicológicas, provendo meios para investigar a reatividade ao 

estresse, riscos clínicos e processos desenvolvimentais durante a infância (OBERLANDER; 

SAUL, 2002). 

 A FC raramente é constante. Em bebês a termo sadios a FC é entre 110 (FLETCHER, 

1999), 120 (OBERLANDER; SAUL, 2002) a 160 batimentos por minuto (bpm) 

(FLETCHER, 1999; OBERLANDER; SAUL, 2002). 

 Os prematuros, em repouso, apresentam a FC no lado mais alto do espectro normal. A 

taquicardia é tida como um ritmo insistentemente mais acelerado do que 160 bpm, o que pode 

ser o indício de muitos processos, tais como irritabilidade do sistema nervoso central 

(FLETCHER, 1999). 

 Tem sido sugerido que, seguido a eventos nocivos, insalubres, há o aumento imediato 

da FC. Na presença de analgésicos é observado claramente menor mudança na FC perante 

eventos nocivos (OBERLANDER; SAUL, 2002). 

 

Saturação de oxigênio: 

 A saturação de oxigênio (SaO2) descreve a razão entre a quantidade de oxigênio 

combinada com hemoglobina e a capacidade de transporte de oxigênio da hemoglobina. 

Aproximadamente 98% do oxigênio entregue nos tecidos é transportado em combinação 
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química com a hemoglobina, com a liberação do oxigênio quando a hemácia alcança o leito 

do tecido capilar (SWEETWOOD, 1982).  

 A introdução da oximetria de pulso na UTIN propiciou um recurso seguro, acurado e 

não invasivo ao tratamento da oxigenação tecidual, com um tempo de resposta extremamente 

rápido (HODSON; TRUOG, 1999).  

 A SaO2 na faixa de 92 a 98% é considerada apropriada, a não ser que uma situação 

clínica específica indique outros parâmetros. Um alarme limite geralmente é acionado a 89% 

(HODSON; TRUOG, 1999) e a saturação não pode ser aumentada além de 100% 

(SWEETWOOD, 1982).  Inexatidões podem refletir localização inadequada, movimento ou 

isquemia periférica (HODSON; TRUOG, 1999). 

 Mudanças fisiológicas na SaO2 e na FC de bebês prematuros na UTIN têm sido 

documentadas perante eventos de ruído intenso (ZARH; BALIAN, 1995).  

 

  3.6.3.2 Manifestações comportamentais 

 

 Quando o bebê é exposto a um estímulo acústico, ele pode apresentar variadas 

respostas comportamentais. Para bebês de até quatro meses de idade que estejam dormindo é 

preciso um estímulo sonoro intenso para que se observem respostas comportamentais. As 

respostas aceitáveis e legítimas ao som necessitam ser óbvias e facilmente observáveis, sendo 

o despertar do sono (até mesmo um breve e transitório movimento do bebê que indique uma 

alteração da sua condição de sono profundo) a melhor resposta comportamental. Entre as 

respostas aceitáveis, temos o piscar de olhos definido imediatamente depois da apresentação 

do estímulo ruidoso, um discreto estremecimento de todo o corpo, a abertura dos olhos, 

mesmo que brevemente, ou um movimento acentuado do corpo, braços e/ou pernas. A 
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resposta deve ser observada em até dois segundos após a apresentação do estímulo para que 

seja considerada válida (NORTHERN; DOWNS, 2005). 

 As respostas auditivas dos bebês ou crianças pequenas podem ser descritas por meio 

de comportamentos reflexos ou atencionais. Entre os comportamentos reflexos têm-se o 

reflexo de Moro, a contração do braço ou da perna, os movimentos lentos dos membros, o 

RCP, a alteração no comportamento de sucção, o piscar de olhos e as contrações faciais. Os 

comportamentos atencionais são tidos como respostas aquietadoras (diminuição da atividade 

em curso), aumento da atividade em curso, suspensão da respiração ou mudança na FC, início 

ou interrupção súbita de vocalização, início ou interrupção do choro, arregalar os olhos, 

procurar ou virar a cabeça para a fonte sonora, sorrir, outras alterações na expressão facial 

como franzir da fronte e gritos de surpresa. Com o desenvolvimento, os bebês com audição 

normal respondem a estímulos auditivos cada vez mais baixos. Com relação às crianças 

portadoras de necessidades educacionais especiais, presume-se, de acordo com a teoria do 

desenvolvimento, que elas passem pela mesma seqüência de maturação que a criança normal, 

embora muito mais lentamente (NORTHERN; DOWNS, 2005). 

 Quando um estímulo auditivo súbito e forte é apresentado, o bebê normal 

provavelmente responderá sacudindo todo o corpo de maneira reflexa e brusca, 

instantaneamente à apresentação do sinal (NORTHERN; DOWNS, 2005). O estudo de 

Kearsley, em 1962, traz que com um ruído inesperado de 70dB NPS com intensidade máxima 

em poucos milissegundos, o RN fecha os seus olhos, desencadeia o reflexo de Moro e 

aumenta a FC (NORTHERN; DOWNS, 2005), caracterizado, portanto, como um evento 

estressante.  

 Dentre as manifestações comportamentais citadas, incluímos em nosso estudo as 

atividades reflexa, facial, corporal e a mudança de estado, as quais estão descritas a seguir. 
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Atividade reflexa: 

 Na categoria de atividades reflexas, identificamos a presença (escore 1) ou ausência 

(escore 0) do RCP, do susto e do reflexo de Moro (LICHTIG; COUTO; MONTEIRO, 1997), 

diante do Lmax analisado, sendo a pontuação máxima de três pontos. 

 O RCP é a contração do músculo orbicular do olho que pode ser observada por meio 

da movimentação palpebral (AZEVEDO, 1997); consiste desde um pequeno e rápido piscar 

de olhos até um grande fechamento e inclui a contração das sobrancelhas (DOWNS; 

STERRIT, 19675 apud RUSSO; SANTOS, 1994). O susto ou sobressalto (startle) é tido 

como uma reação corporal global que pode aparecer como reação de Moro ou como um 

estremecimento corporal com movimentação súbita de membros (AZEVEDO, 1997), um 

pequeno “pulo” do corpo do RN, logo após o estímulo acústico, que pode ou não acompanhar 

o reflexo de Moro. Esse último é uma violenta reação de sobressalto, um movimento abrupto 

de todo o corpo, sendo os braços e as pernas esticados e afastados da linha média do corpo, 

podendo-se observar também tremor ou estremecimento dos membros durante o movimento 

(DOWNS; STERRIT, 1967 apud RUSSO; SANTOS, 1994). 

 

Mímica facial: 

 A mímica facial foi avaliada com base na escala Neonatal Facial Coding System 

(NFCS), a qual é concebida como uma precisa definição das atividades faciais. Esse sistema 

de codificação foi desenvolvido e validado por Grunau e Craig (1987, 1990). Posteriormente 

foi desenvolvido um manual de instrução no qual as definições das ações faciais foram 

clarificadas e revisadas (GRUNAU; FITZGERALD; ELLWOOD, 2001).  

                                                 
5 DOWNS, M. P.; STERRIT, G. M. A guide to newborn and infant hearing screening programs. Arch 
Otolaryngol, v. 85, p. 15-22. 1967. 
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 A NFCS foi desenvolvida para promover uma descrição detalhada, anatomicamente 

baseada e objetiva das reações dos RN diante de eventos potencialmente dolorosos. A 

atividade facial parece ser um sensível meio de comunicação não verbal para os sinais de 

presença e variação de eventos dolorosos e estressantes. A quantidade de atividade facial 

depende se o procedimento é invasivo ou não e varia de acordo com o estado comportamental 

de sono e vigília do neonato (GRUNAU; CRAIG, 1990).  

 As ações faciais da escala NFCS são: 1- fronte saliente (saliência, ruga e/ou sulcos 

verticais acima ou entre as sobrancelhas); 2- olho apertado (compressão e/ou saliência nas 

pálpebras); 3- sulco naso-labial (elevar e aprofundar o sulco naso-labial); 4- boca aberta 

(boca aberta mais que lábios entreabertos relaxados); 5- boca estirada vertical (estiramento 

dos cantos dos lábios juntamente com uma pronunciada depressão do maxilar); 6- boca 

horizontal (evidente estirar, puxar dos cantos da boca na horizontal, as vezes acompanhado 

por tensão do lábio superior); 7- língua tensa (língua elevada, com ponta e bordas tensas) e 8- 

tremor de queixo (evidentes movimentos freqüentes para cima e para baixo no abaixar do 

maxilar) (GRUNAU; FITZGERALD; ELLWOOD, 2001). 

 O manual de instrução fornece, além dos conceitos de cada ação facial, a base para a 

codificação facial, a qual varia de acordo com o método utilizado: tempo real no leito ou 

filmagem. O primeiro envolve assistir às crianças no leito e o outro implica a codificação por 

meio da filmagem em tempo real, movimento lento e com dispositivo de pausa. Esses 

diferentes meios de codificação requerem diferentes tipos de observação pelos pesquisadores, 

no entanto, o princípio é o mesmo para ambos: codificar somente a presença (escore 1), 

ausência (escore 0) ou não visibilidade (escore NV - não visível) das ações faciais de acordo 

com a NFCS (GRUNAU; FITZGERALD; ELLWOOD, 2001), sendo o escore máximo de 

oito pontos, considerando-se a presença de dor quando três ou mais ações faciais são 

observadas (GRUNAU; CRAIG, 1987; GRUNAU; JOHNSTON; CRAIG, 1990).   
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 Estudos examinando os movimentos faciais perante situações de desconforto e dor são 

desenvolvidos com base na escala NFCS (GRUNAU; CRAIG, 1987, 1990; GRUNAU; 

JOHNSTON; CRAIG, 1990). 

 Grunau, Fitzgerald e Ellwood (2001) sugerem que os pesquisadores podem selecionar 

as ações faciais as quais consideram relevantes para propósito do estudo. Acrescentam 

também que a atividade facial protusão de língua (movimento de língua para frente, mas 

nem sempre além dos lábios do bebê) pode ser incluída na NFCS. Inicialmente, essa ação 

facial foi observada presente quando a sensação de dor estava ausente e freqüentemente 

presente diante de eventos não invasivos (GRUNAU; CRAIG, 1990) 

 Em estudo comparativo das características das atividades faciais e choro entre 

procedimentos invasivo (injeção intramuscular) e não invasivos (aplicação de tintura/corante 

no coto umbilical e fricção com álcool na coxa) em RN a termo, Grunau, Johnston e Craig 

(1990) ressaltam que a protusão de língua foi mais significantemente prevalente nas situações 

não invasivas. Os autores destacam também que, nas situações não invasivas, os movimentos 

faciais têm um tempo de duração maior que os que ocorrem nos procedimentos invasivos.  

 Entretanto, em estudo posterior com RNPT e o procedimento doloroso punção de 

calcâneo, Grunau et al. (1998) verificaram que a protusão de língua se mostrou altamente 

presente durante um dos períodos mais aversivos do estudo (compressão) e na recuperação. 

Os autores destacam que esse inesperado padrão associado à nocicepção em prematuros 

necessita de futuras investigações. 

 Como em nosso estudo analisamos as atividades faciais em resposta ao Lmax superior a 

65dBA, situação essa estressante, mas que não há evidência se é ou não dolorosa, incluímos 

na escala NFCS a ação de protusão de língua, para verificar como essa atividade facial se 

comporta. Assim, o escore máximo em nosso estudo foi de nove pontos.     
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Atividade corporal: 

 Nas atividades corporais foram observadas, diante do Lmax selecionado, as 

características do movimento geral do corpo descritas por Warnock (2003).  

 Warnock (2003), em um estudo observacional, desenvolveu um ectograma do 

comportamento neonatal perante uma situação estressante e de dor aguda (circuncisão 

neonatal), descrevendo a variação do movimento motor, as posturas corporais, a 

responsividade, o auto-conforto, a respiração e a vocalização.  

 Nas características do movimento geral do corpo (WARNOCK, 2003) podemos ter:  

0- nenhum ou muito pouco movimento (Nenhum ou movimento mínimo, relaxamento geral 

do tônus muscular);  

1- movimentos regulares, pequenos e contínuos; relaxado (Movimentos espontâneos 

suaves e pequenos dos braços, das pernas e dos dedos (flexão/extensão, curvar/descurvar). 

Movimentos durante alguns segundos a um minuto. Com uma seqüência e uma intensidade 

variável dos movimentos do braço, perna, pescoço e tronco – aumentar e diminuir a força. Há 

uma sobreposição de rotações e pequenas mudanças na direção dos movimentos. O bebê está 

relaxado e não aborrecido); 

2- tenso, irritado, não relaxado (Bebês choram momentaneamente, movimentos regulares 

sobrepostos com rápida agitação, tremores ou suaves tremores dos membros superiores. Bebê 

está incomodado, mas acalma-se rapidamente após movimento); 

3- abrupto, intencional, forte (Movimentos ocorrem subitamente – forte e/ou intencional, 

direcionado); 

4- movimentos realizados com esforço, muito tenso (Movimentos elaborados – bastante 

tenso, estirado, podem envolver mímica facial e choro); 

5- movimentos frenéticos (Movimentos espásticos, caóticos e agitados – rápido, progressivo 

e descoordenado); 
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6- sem movimento, imóvel, flácido (Os membros são mantidos imóveis e estendidos. 

Integridade normal do membro ausente); 

7- tremores abruptos, descoordenados (Movimentos abruptos dos braços – pode ocorrer 

com movimentos trêmulos das mãos). 

 Analisamos as variações ocorridas na atividade corporal perante o Lmax selecionado, 

usando como suporte as descrições dos sete padrões do movimento geral do corpo propostos 

por Warnock (2003). Consideramos as mudanças na atividade corporal como variáveis 

quantitativas discretas, as quais representam uma escala ordinal de estágios crescentes das 

mudanças da atividade corporal com escores de zero a sete. 

 

Mudança de estado: 

 O estado de consciência ou “estado” do neonato é considerado a base para a 

interpretação do comportamento da criança. As reações do bebê a qualquer estímulo 

dependem do seu estado continuado de consciência (BRAZELTON, 1999). 

 Os estados de consciência são classificados em estados de sono e vigília. O estado de 

sono tranqüilo (profundo) é quando os olhos estão firmemente fechados e imóveis e há 

pouca ou nenhuma atividade motora, com exceção de tremores ocasionais ou movimentos 

ritmados de boca; a respiração é abdominal e relativamente lenta, profunda e regular. No sono 

ativo, os olhos estão fechados, porém há a presença de movimentos oculares rápidos, a 

atividade corporal varia de repuxados curtos até contorções e esticamentos, a respiração é 

irregular, costal e geralmente mais rápida do que a observada no sono tranqüilo/profundo; na 

movimentação facial podem ocorrer franzidos de testa, caretas, sorrisos, repuxados, 

movimentos de boca e de sucção; entretanto, os movimentos faciais não são observados 

facilmente neste tipo de sono (BRAZELTON, 1999).  
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 No estado de sonolência, os olhos abrem ou fecham, podem estar parcial ou 

totalmente abertos, estão imóveis e parecem aturdidos; alguma atividade motora generalizada 

pode ocorrer, a respiração é mais ou menos regular. Na inatividade alerta, o corpo e o rosto 

ficam relativamente quietos e parados e os olhos parecem vivos e brilhantes. O estado 

irrequieto é semelhante à inatividade alerta, no entanto, vocalizações suaves ou agitadas são 

constantes e mesmo o choro pode ocorrer. No estado de choro, as características são as 

mesmas da inatividade alerta, mas a atividade motora generalizada é mais intensa e ataques de 

choro são contínuos (BRAZELTON, 1999). Utilizamos o conceito adotado por Bilgen et al. 

(2001), que consideram o choro como toda vocalização audível com duração maior que cinco 

segundos, podendo ocorrer intervalos de pausas de até 20 segundos. As vocalizações com 

tempo inferior a cinco segundos foram consideradas por nós como gemidos e/ou gritos. 

 No nosso estudo, analisamos as mudanças ocorridas nos estados de sono e vigília 

diante do Lmax selecionado, tendo como base os seis estados propostos por Bazelton (1999). 

Consideramos, também, as mudanças de estado como variáveis quantitativas discretas, pois 

representam uma escala ordinal de estágios crescentes das mudanças de estado, sendo usados, 

com base no estudo de Leite (2005), os seguintes escores para os diferentes estados: sono 

profundo=1; sono ativo=2; sonolento=3; alerta=4; irriquieto=5; choro=6.    

 

3.7 Equipamentos 

 

Para a mensuração dos níveis de ruído nas incubadoras foi utilizado um medidor de 

pressão sonora - dosímetro, modelo Quest 400, 140 x 70 x 40mm, 440g, com microfone de 

cerâmica de 8mm e 91,4cm de cabo (QUEST TECHNOLOGIES, 2004), calibrado, devido ao 

fato de ser um equipamento programável, com capacidade de mensurar e armazenar uma série 

histórica de medidas, fornecendo parâmetros dessa distribuição: nível médio, médias 
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ponderadas por períodos de amostragem do ruído, níveis de pico, histogramas de distribuição 

dos níveis registrados, distribuições estatísticas e projeções de níveis de ruído para tempos 

projetados de amostragem, tudo com alta precisão (CAPPARELLI, sd). 

De acordo com a norma técnica do fabricante do equipamento (QUEST 

TECHNOLOGIES, sd.), anteriormente a cada momento de coleta dos dados, foi realizada a 

calibração do dosímetro.  

 O padrão de referência usado para a mensuração da intensidade do ruído nas 

incubadoras foi o Nível de Pressão Sonora - NPS (Sound Level Pressure - SPL), que tem 

como unidade de medida o decibel (dB). O equipamento foi ajustado na escala de 

compensação A e na condição de resposta slow, integralizando os NPS minuto a minuto, de 

acordo com a norma do Consensus Committee on Recommended Standards for Advanced 

Neonatal Care (2007), portanto, todos os níveis de ruído encontrados foram expressos em 

dBA NPS. 

 Para a mensuração da FC e SaO2 do prematuro, foi utilizado o monitor Oxímetro de 

Pulso Dixtal, modelo Dx 2405 ou Dx 2515, o qual fornece os parâmetros fisiológicos 

continuamente. Esses monitores fazem parte do acervo de equipamentos do HCFMRP/USP 

em uso na unidade de cuidado intermediário neonatal.   

 Para registrar por meio de filmagens as fontes de ruído e as reações fisiológicas e 

comportamentais do RN, foram utilizadas quatro câmeras CCD-Color com fio, conectadas a 

uma placa de vídeo PL Captura com quatro canais (um canal de vídeo e áudio e três canais de 

vídeo), a qual foi instalada em um microcomputador Pentium 4, 2.0 gigaHertz, com monitor 

Philips de 17”. 
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3.8 Procedimentos de coleta de dados  

  

 Os dados dos RNPT foram registrados de acordo com as informações contidas nos 

prontuários dos mesmos. Foram coletados dados de identificação (nome, número de registro 

no hospital, data de nascimento, sexo, tipo de parto, Apgar, peso ao nascer, peso atual, idade 

gestacional, idade pós-natal e idade corrigida), hipótese diagnóstica atual e terapêutica atual 

(medicação, oxigenioterapia, soroterapia, fototerapia, tempos de permanência na incubadora e 

na UTIN até a coleta).  

 Os indicadores de risco para a perda auditiva segundo a ASHA (2000) e Azevedo 

(2005) foram registrados com base nos dados obtidos do prontuário e complementados com 

informações fornecidas pela mãe.   

Todos esses dados e o resultado da triagem auditiva comportamental foram registrados 

no instrumento 1 (APÊNDICE C).  

 A coleta dos demais dados foi efetuada por meio da realização simultânea da 

mensuração do ruído no microambiente da incubadora, da filmagem das fontes de ruído, da 

mensuração e filmagem dos parâmetros fisiológicos e da filmagem das manifestações 

comportamentais. 

 Conforme acordado com a enfermeira-chefe da unidade, o computador ficou sobre um 

balcão fixo da enfermaria, no lado direito desse. Nos dias de coleta, se o bebê e a sua 

respectiva incubadora não estivessem localizados próximo ao computador, eles seriam 

deslocados para um local próximo desse devido a maior viabilidade para as filmagens.  
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 3.8.1 Mensuração do ruído 

 

 O dosímetro usado para a mensuração do nível sonoro na incubadora foi amarrado 

com uma fita de tecido na lateral externa da incubadora por meio da junção da alça de 

segurança do mesmo com uma alça que se encontra na lateral da incubadora. O fio do 

microfone do dosímetro foi introduzido dentro da incubadora pelo orifício lateral inferior da 

cúpula de acrílico, próximo ao colchão do RN e fixado na face interna da parte superior do 

acrílico da cúpula com fita PVC para uso geral com 45mm de largura. O microfone ficou 

suspenso e posicionado a cerca de 10cm da cabeça do pré-termo.  

 As medidas dos níveis de ruído foram coletadas continuamente por um período de 

duas horas para cada RN da unidade de cuidado intermediário neonatal.  

 A desinfecção do equipamento (fio e microfone) foi realizada imediatamente antes da 

sua fixação no interior de cada incubadora com o uso de álcool a 70%. 

 

 

            Figura 2 – Medidor de pressão sonora: calibrador, dosímetro e microfone 
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3.8.2 Filmagens 

  

 As filmagens foram realizadas por intermédio de quatro mini-câmeras de vídeo 

conectadas a uma placa de captura instalada em microcomputador, cujas imagens eram 

visualizadas simultaneamente no monitor.  

 

 

            Figura 3 – Câmera de vídeo 

  

 

 As câmeras com os respectivos canais foram assim distribuídas: 

 Câmera 1 – com vídeo: foco na incubadora e no seu entorno; 

 Câmera 2 – com vídeo: foco no oxímetro de pulso; 

 Câmera 3 – com vídeo e áudio: foco na face do bebê; 

 Câmera 4 – com vídeo: foco no corpo do bebê. 
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 A desinfecção das câmeras 2, 3 e 4 com os seus fios foi realizada imediatamente antes 

da fixação delas no interior de cada incubadora utilizando-se álcool a 70%. 

  3.8.2.1 Filmagem das fontes de ruído 

  

 Para registrar as diferentes fontes que podem gerar níveis de ruído intensos aos quais 

os neonatos estão expostos durante a sua permanência em incubadora, foi realizada, por meio 

de duas câmeras conectadas em canais de vídeo, a filmagem da incubadora e do ambiente no 

seu entorno e a filmagem de todo o corpo do RN, durante as duas horas em que se 

mensuraram os níveis de ruído. 

 Uma câmera com fio foi fixada na parede da enfermaria, a uma altura de 

aproximadamente 2,50m, usando-se fita dupla face espuma de 19mm de largura (câmera 1). 

Outra câmera com fio foi fixada no interior da incubadora em sua face lateral com o uso de 

fita dupla face espuma de 19mm de largura (câmera 4). 

 

  3.8.2.2 Filmagem dos parâmetros fisiológicos  

 

 As mensurações da FC e SaO2 do prematuro foram realizadas por meio do Oxímetro 

de Pulso Dixtal, simultaneamente às duas horas de mensuração dos níveis de ruído com o uso 

do dosímetro. O sensor do oxímetro foi colocado no pé do prematuro e fixado com 

esparadrapo pela enfermagem. Na rotina da unidade, o monitor é colocado sobre a cúpula da 

incubadora, a qual é forrada com um tecido flanelado. 

 Para a filmagem dos parâmetros fisiológicos registrados no oxímetro de pulso, foi 

utilizada uma câmera com fio conectada em um canal de vídeo (câmera 2), a qual foi fixada 

com fita dupla face espuma com 19mm de largura em uma régua de 40cm de comprimento. A 

régua foi colocada sob o monitor de FC e SaO2 e possibilitou que a câmera ficasse 
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posicionada em frente ao monitor, a uma distância de aproximadamente 12cm, propiciando 

uma melhor visualização desses parâmetros.  

 A opção pela filmagem dos parâmetros fisiológicos mensurados por meio do oxímetro 

de pulso justifica-se pelo interesse em visualizar no monitor do computador todas as 

manifestações fisiológicas e comportamentais simultaneamente e em tempo real, pois no 

canto inferior direito da tela havia um relógio digital com o registro da hora, minutos e 

segundos. 

 

  3.8.2.3 Filmagem das manifestações comportamentais 

 

 Para o registro das manifestações comportamentais do neonato diante de ruídos 

intensos, foi realizada a filmagem do RN durante o tempo que ocorria a mensuração dos 

níveis de ruído ao qual ele estava exposto durante o cuidado recebido em incubadora. 

 Assim, uma câmera com fio conectada em um canal de vídeo e áudio foi utilizada para 

a filmagem de face do bebê (câmera 3) e outra câmera com fio conectada em um canal de 

vídeo filmou todo o corpo do RN (câmera 4). Essas câmeras foram introduzidas dentro da 

incubadora pelo orifício lateral inferior da cúpula de acrílico, próximo ao colchão do RN e 

fixadas na face interna da parte lateral superior do acrílico da cúpula com fita dupla face 

espuma de 19mm de largura.  

 



                                                                                                                                              Metodologia 

Milena D. O. Rodarte 

85

 

         Figura 4 – Incubadora com equipamentos: dosímetro com microfone, 
câmeras de vídeo e pulso oxímetro 

 

3.9 Preparação dos dados 

 

 Neste momento, foi realizado o manejo dos dados quantitativos captados pelos 

equipamentos (medidor de pressão sonora - dosímetro e monitor de FC e SaO2) visando ao 

processamento dos NPS e à editoração das filmagens para análise das fontes de ruído e da 

reatividade do bebê (alterações fisiológicas e comportamentais) diante de um ruído intenso e 

súbito.  

 Antes, no entanto, destacamos novamente algumas informações relevantes para a 

compreensão das análises dos dados. Na primeira etapa do estudo (dimensionamento dos NPS 
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e análise das fontes de ruído com Lmax superiores a 65dBA) participaram do estudo todos os 

35 RNPT. Na segunda etapa (análise da reatividade do RN por meio de suas respostas 

fisiológicas e comportamentais diante de Lmax maiores que 65dBA) foram selecionados 20 

prematuros que atendiam as condições determinadas no item 3.4. 

 

 3.9.1 Níveis de ruído 

 

 Os dados dimensionados (Leq, Lmax e Lpeak) pelo dosímetro referem-se aos níveis de 

pressão sonora integralizados minuto a minuto, de acordo com a norma técnica citada 

anteriormente, os quais foram processados no software específico nas respectivas horas e 

minutos de ocorrência. Apenas para os maiores Lmax e Lpeak e para o Lmin é que o equipamento 

discrimina a hora, o minuto e o segundo de ocorrência. É importante destacar que, devido ao 

nosso período de mensuração ser de duas horas consecutivas, o equipamento forneceu 120 

medidas de NPS em Leq, Lmax e Lpeak, um Leq médio do período, os maiores Lmax e Lpeak 

registrados e o Lmin.  

 Após a coleta dos dados de cada RNPT, os níveis de ruído mensurados e registrados 

no dosímetro foram descarregados no computador por meio do programa Quest Suit 

Profissional, o qual processou os NPS em respostas numéricas (Leq, Lmax, Lpeak e Lmin). 

 Em seguida, esses dados foram exportados para uma planilha do software Excel, 

versão XP, onde ocorreu a identificação dos horários nos quais ocorreram os maiores Lmax e 

Lpeak, os Lmax superiores a 65dBA (períodos de ruído intenso) com os respectivos Leq e Lpeak, o 

Lmin e a identificação do Leq médio do período, transcrevendo esses NPS no instrumento 2 

(APÊNDICE C). 

 Participaram dessa fase do estudo todos os 35 RN. 
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 3.9.2 Fontes de ruído 

 

 Depois do reconhecimento dos momentos de ruído intenso (Lmax superiores a 65dBA), 

foram observadas as imagens filmadas pelas câmeras 1 (incubadora e ambiente no entorno da 

mesma) e 4 (corpo do RN), nos horários anteriormente delimitados, para a identificação das 

possíveis fontes que geraram ruídos acima do nível máximo recomendado pela norma do 

Consensus Committee on Recommended Standards for Advanced Neonatal Care (2007), as 

quais foram assinaladas no instrumento 3 (APÊNDICE C) em check list. 

 Em cada horário com Lmax superior a 65dBA NPS, a filmagem foi observada e 

analisada, identificando todas as fontes de ruído durante o minuto completo daquele horário 

especificado. As possíveis fontes foram registradas durante os 60 segundos do minuto do 

horário estipulado, devido ao fato de todos os horários identificados com Lmax superiores a 

65dBA não apresentarem o segundo exato da sua ocorrência, pois o NPS está integralizado no 

minuto. Assim, em cada minuto, houve um conjunto de fontes de ruído, no entanto, cada uma 

das fontes foi marcada uma única vez, mesmo que as fontes tenham ocorrido várias vezes no 

minuto. Exemplo: NPS de 68,3dBA às 14 horas e 45 minutos: as fontes de ruído são 

observadas e analisadas durante os 60 segundos desse horário. Mesmo ocorrendo no minuto 

três vezes a abertura e fechamento da portinhola, a movimentação corporal e vocalização do 

RN durante 12 segundos desse minuto, a conversa na unidade durante os 60 segundos desse 

minuto e o manuseio do balcão (portas e gavetas) duas vezes, todas essas fontes foram 

registradas uma única vez.  

 Participaram dessa fase do estudo todos os 35 RN. 

 Os dados sobre os NPS e as fontes de ruído com Lmax superiores a 65dBA foram 

digitados em planilhas do software Excel, com a aferição desses mediante o processo de dupla 

digitação.  
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 3.9.3 Reatividade do RNPT 

 

 Dentre os 20 bebês com possibilidade de análise das respostas antes e depois do ruído 

intenso (Lmax maior que 65dBA), cinco RN tiveram de dois a três momentos que atendiam as 

condições anteriores de seleção. Foi escolhido para o processamento dos dados o momento 

com o maior Lmax. Perante esse Lmax selecionado, foram analisadas as respostas fisiológicas e 

comportamentais do RNPT. 

 

  3.9.3.1 Parâmetros fisiológicos 

   

 Com a identificação do NPS e do horário do maior Lmax selecionado, as imagens 

obtidas pela câmera 2 (FC e SaO2) foram analisadas de acordo com o horário estipulado. As 

FC e SaO2 foram transcritas no instrumento 4 (APÊNDICE C), nos períodos anterior (20 

segundos antes do Lmax selecionado) e posterior (20 segundos a partir desse Lmax), cujos 

índices foram registrados ao final de cada bloco de dois segundos, perfazendo-se o total de 10 

medidas de FC e SaO2 para cada período. 

 

  3.9.3.2 Manifestações comportamentais 

 

 Diante do Lmax selecionado, as manifestações comportamentais (atividades reflexas, 

corporais, faciais e mudança de estado) filmadas pelas câmeras 3 (face do RN) e 4 (corpo do 

RN) foram observadas e analisadas.  

 Para que as manifestações comportamentais pudessem ser analisadas em cada período 

anterior (antes do Lmax selecionado) e posterior (a partir do Lmax selecionado) em 

determinados segundos, de acordo com a atividade observada, as imagens filmadas pelas 



                                                                                                                                              Metodologia 

Milena D. O. Rodarte 

89

câmeras foram editadas no próprio software da placa de vídeo PL Captura, instalada no 

computador. Esse programa de editoração de filmagens mostra no monitor os eventos 

filmados e as respectivas horas, minutos e segundos de ocorrência e possui diferentes recursos 

de velocidade para a análise das imagens, desde o tempo real até milésimos de segundos, o 

que propicia uma análise minuciosa de cada segundo de imagem. 

 As atividades reflexas foram observadas e assinaladas sua presença (escore 1) ou 

ausência (escore 0) em um check list, instrumento 5 (APÊNDICE C), durante os períodos 

anterior (dois segundos antes do Lmax) e posterior (durante o ruído e dois segundos após o 

Lmax). Portanto, em cada período o escore total variou de zero a três pontos. 

 A mímica facial foi observada e analisada nos 20 segundos anteriores e 20 segundos 

posteriores ao Lmax selecionado. Esses dois períodos foram subdivididos em dez blocos de 

dois segundos, conforme consta do instrumento 6 (APÊNDICE C). Cada atividade facial 

observada foi anotada no instrumento em estilo check list, no horário correspondente ao da 

filmagem. Não foi observada a duração de cada ação facial, mas a sua presença (escore 1) ou 

ausência (escore 0), obtendo-se um escore de zero a nove em cada intervalo de dois segundos. 

Para uma adequada visualização das atividades faciais, a observação foi realizada em 

diferentes velocidades, desde a imagem em tempo real até em milésimos de segundo. 

 As variações da atividade corporal foram analisadas, identificadas e transcritas no 

instrumento 7 (APÊNDICE C) nos períodos anterior e posterior ao Lmax selecionado. Cada 

período também foi subdividido em dez blocos de dois segundos, nos quais se registrou a 

atividade corporal, de acordo com o escore de cada padrão: nenhum ou muito pouco 

movimento=0; movimentos regulares, pequenos e contínuos; relaxado=1; tenso, irritado, não 

relaxado=2; abrupto, intencional, forte=3; movimentos realizados com muito esforço, muito 

tenso=4; movimentos frenéticos=5; sem movimento, imóvel, flácido=6; tremores abruptos, 
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descoordenados=7. Em cada período foi considerada a atividade corporal predominante, 

mesmo tendo ocorrido outros padrões de atividade corporal. 

 As mudanças de estado foram observadas e assinaladas no check list do instrumento 

8 (APÊNDICE C) nos períodos: 20 segundos anteriores e 20 segundos posteriores ao Lmax 

selecionado. Cada período foi subdividido em dez blocos de dois segundos, nos quais se 

registrou as mudanças de estado que ocorreram, de acordo com o escore de cada estado (sono 

profundo=1; sono ativo=2; sonolento=3; alerta=4; irriquieto=5; choro=6). A partir da análise 

do conjunto destes dez blocos de cada período, foi registrado o estado predominante, embora 

os bebês possam ter demonstrados outros estados no mesmo período.  

 As observações das imagens e codificação dessas manifestações comportamentais 

foram feitas por uma auxiliar que desconhecia os objetivos específicos da pesquisa. 

Salientamos que a pesquisadora não participou da codificação dos dados relacionados às 

manifestações comportamentais. 

 A fidedignidade da codificação e análise das manifestações comportamentais realizada 

por essa auxiliar de pesquisa foi avaliada por meio da porcentagem de concordância 

(GRUNAU; FITZGERALD; ELLWOOD, 2001) com a análise realizada simultaneamente por 

uma outra enfermeira, selecionando-se para tal uma amostra aleatória de 40% das filmagens. 

Para o cálculo da amostra aleatória foi usado o programa SPSS (Statiscal Package for the 

Social Sciences), versão 15.0, e a semente nº 987654321 para o gerador de números 

aleatórios. 

 As duas enfermeiras que participaram da análise das manifestações comportamentais 

visando à fidedignidade das mesmas são familiarizadas com a temática e metodologia a ser 

utilizada. Para a análise de concordância da atividade corporal e o estado de sono e vigília 

calculamos a porcentagem de concordância entre as avaliadoras e para a NFCS foi utilizada 

fórmula sugerida por Grunau, Fitzgerald e Ellwood (2001):   
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Nº de expressões (codificadas como 1) no qual os codificadores 1 e 2 concordaram X 2 
Nº total de expressões (codificado como 1) pelos dois codificadores 

 

 A concordância entre as codificadoras foi de 91,80% para NFCS, 99,84% para a 

atividade corporal e 98,96% para o estado de sono e vigília, porcentagens estas superiores ao 

limite de 80% recomendado por Grunau, Fitzgerald e Ellwood (2001) e Warnock (2003). 

 Finalmente, os dados da reatividade do prematuro (FC, SaO2, mudança de estado, 

mímica facial, atividades reflexas e corporais,) registrados antes e depois do Lmax selecionado 

para cada um dos RN, foram digitados em planilhas do software Excel. A aferição destes 

dados foi realizada mediante o processo de dupla digitação das planilhas.  

 

3.10 Análise dos dados 

   

 A análise exploratória dos dados foi realizada por meio de freqüências simples e de 

contingência e das medidas de tendência central. A caracterização dos bebês foi realizada a 

partir do agrupamento dos dados de identificação (Apgar, peso ao nascer, peso atual, idade 

gestacional, idade pós-natal, idade corrigida, tempo de permanência na incubadora até a coleta 

e tempo na UTIN). Foram calculados a média, mediana, desvio padrão, valores mínimo e 

máximo para essas variáveis. As variáveis sexo, tipo de parto, terapêutica atual, indicadores 

de risco para a perda auditiva e resultado do teste audiológico foram analisadas através da 

distribuição de freqüência e porcentagem. 

 Para a análise dos níveis de ruído registrados no medidor de pressão sonora – 

dosímetro foi utilizado o programa Quest Suit Profissional, versão 1.70 português para 

Windows, possibilitando o processamento dos NPS em respostas numéricas.  
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 Os dados transcritos nos instrumentos de pesquisa e posteriormente digitados em 

planilhas do software Excel foram processados no software SPSS, versão 15.0, usando a 

estatística descritiva e comparativa.  

 Os níveis sonoros encontrados para os Leq e Lmax foram comparados com os níveis 

estabelecidos pelo Consensus Committee on Recommended Standards for Advanced Neonatal 

Care (2007), Standard 23, Acoustic Environmental,  e pela norma brasileira IEC 601-2-19 

(ABNT, 1997). De acordo com o Committee em 2007 a combinação do som contínuo de 

fundo e o som transitório em qualquer área de cuidado da criança não deve ultrapassar, em 

NPS, o Leq de 45dBA e o Lmax de 65dBA. Já, em relação a norma brasileira, o nível sonoro 

dentro do compartimento do RN na incubadora não deve exceder a 60dBA NPS (ABNT, 

1997).  

 Foram também analisadas a variabilidade dos Leq, Lmax e Lpeak (valores menor e maior) 

e o Lmin encontrados.  

 A partir da identificação das possíveis fontes geradoras de Lmax superiores a 65dBA 

NPS, utilizamos a estatística descritiva (distribuição de freqüências e porcentagem) para 

caracterizar as fontes mais freqüentes. 

 Perante o Lmax selecionado para cada um dos 20 RN, analisamos sua reatividade por 

meio das respostas fisiológicas e comportamentais antes e após esse nível sonoro com o 

objetivo de verificar se há ou não modificação nessas respostas perante o ruído súbito e 

intenso.  

 Foram calculados os valores médios e desvios padrões para a média, valores mínimos 

e máximos das FC e SaO2 dos RN entre os períodos anterior e posterior ao Lmax selecionado. 

Nessas análises, o teste não paramétrico de Wilcoxon, considerando o nível de significância 

α=0,05, foi usado no intuito de se verificar se há ou não diferença significativa entre os 

valores obtidos nos dois períodos (antes e após o ruído intenso). 
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  A distribuição dos RN segundo as atividades reflexas, faciais e corporais e as 

mudanças de estado mais incidentes nos períodos anterior e posterior ao Lmax selecionado, foi 

realizada por meio da distribuição de freqüências e porcentagens para caracterizar as 

atividades e os estados mais freqüentes.  

 Os escores referentes às atividades faciais e corporais e às mudanças de estado nos 

períodos anterior e posterior ao Lmax selecionado foram demonstrados em forma de valores de 

freqüência e porcentagem de ocorrência. Com o uso do teste de Wilcoxon (nível de 

significância α=0,05) foi analisada também a correlação entre esses escores nos diferentes 

períodos. 

 Os resultados foram apresentados na forma discursiva, em tabelas e figuras (diagramas 

de caixa – boxplot), juntamente com a discussão da literatura. A partir dos dados obtidos, 

verificamos se os mesmos confirmam as três hipóteses do estudo. 

  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 4 Resultados e discussão 
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 Optamos por apresentar em conjunto os resultados e a discussão, pois acreditamos que 

essa disposição facilita a aproximação dos resultados encontrados com os dados demonstrados 

na literatura. Assim, este capítulo foi organizado em quatro subitens. Primeiramente 

demonstramos a caracterização dos sujeitos do estudo. Em seguida, apresentamos os níveis 

sonoros registrados durante os cuidados em incubadoras. No terceiro subitem mostramos as 

fontes de ruídos intensos. O último subitem, reatividade do prematuro diante do ruído intenso, 

está subdividido em respostas fisiológicas (freqüência cardíaca e saturação de oxigênio) e 

comportamentais (atividades reflexas, mímica facial, atividade corporal e estado de sono e 

vigília). Em alguns momentos utilizamos a formatação em negrito para dar destaque aos 

resultados demonstrados.  

 

4.1 Caracterização do RN 

 

 Conforme apontado anteriormente, 35 RNPT participaram da primeira etapa do estudo 

(dimensionamento e fontes de ruído), dos quais 20 também foram incluídos na segunda etapa 

(reatividade diante de ruído intenso). 

 Os 35 RN participantes nasceram entre os meses de maio a novembro de 2006, 20 

(57,1%) eram do sexo masculino, 14 (40%) do sexo feminino e um (2,9%) de sexo indefinido; 

11 (31,4%) RN nasceram de parto normal e 24 (68,6%) de parto cesáreo. Os Apgar mais 

freqüentes no primeiro minuto foram de 8 em oito (22,9%) RN, 6 e 5 em cinco (14,3%) RN 

cada e, no quinto minuto, foram de 10 e 9, em 12 (34,3%) e 11 (31,4%) RN, respectivamente. 

Onze (31,4%) RN eram gemelares e um (2,9%) trigemelar. 

O peso ao nascer variou entre 650 a 2980g, com média de 1407g e mediana de 1335g, 

sendo mais freqüente a faixa de muito baixo peso (37,2%), conforme mostra a tabela a seguir.  
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Tabela 1 – Distribuição dos RNPT segundo o peso ao nascimento.        
Ribeirão Preto-SP, 2007.  

 
Peso ao nascer* f % 

< 1000g (Extremo baixo peso)** 
1000 - 1499g (Muito baixo peso)** 

1500 - 2499g (Baixo peso)** 
≥ 2500g 

9 
13 
11 
2 

25,7 
37,2 
31,4 
5,7 

Total 35 100 
                                *média = 1407g; mediana = 1335g 
                                **Classificação segundo Organização Mundial da Saúde (1993): CID 10           
 

O peso atual, no momento da coleta de dados, esteve entre 1050 e 2900g, com média 

de 1586g e mediana de 1500g, sendo 17 (48,6%) RN entre 1000 a 1499g, 16 (45,7%) RN 

entre 1500 a 2499g e dois (5,7%) RN com peso maior que 2500g.  

A idade gestacional dos bebês variou entre 185 (26 semanas e três dias) a 255 dias 

(36 semanas e três dias). A tabela abaixo mostra a maturidade desses bebês e o predomínio da 

prematuridade moderada (54,3%).  

 

 Tabela 2 – Distribuição dos RNPT segundo o grau de prematuridade. 
Ribeirão Preto-SP, 2007. 

 
Prematuridade* (idade gestacional)** f % 

Limítrofe (35 a 36 semanas) 5 14,3 
Moderada (31 a 34 semanas) 19 54,3 

Extrema (≤ 30 semanas) 11 31,4 
Total 35 100 

                           *Classificação segundo Leone, Ramos e Vaz (1994) 
                                **média = 221,8 dias; mediana = 224 dias 
  

A idade pós-natal foi de um a 83 dias. A idade corrigida (idade gestacional mais 

idade pós-natal) esteve entre 215 (30 semanas e cinco dias) a 272 dias (38 semanas e seis 

dias), com média de 243,7 dias e mediana de 242 dias.  

Quanto à terapêutica dos prematuros por ocasião da coleta de dados, todos os 35 RN 

recebiam algum tipo de medicação, 13 (37,1%) estavam em uso de oxigenioterapia, cinco 

(14,3%) em soroterapia e um (2,9%) em fototerapia.  
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O tempo de permanência em incubadora variou de um a 83 dias contínuos até o dia 

da coleta, com maior freqüência do intervalo de um a dez dias.  

A permanência na UTIN variou de dois a 54 dias até o momento da coleta, com a 

permanência mais freqüente também na faixa de um a dez dias; em 27 RN (77,1%) essa 

permanência foi contínua e em um (2,9%) não contínua; sete RN (20%) não necessitaram de 

cuidado intensivo.  

A tabela 3 demonstra os tempos de permanência na incubadora e UTIN para todos os 

sujeitos do estudo até o momento da coleta dos dados. 

 

Tabela 3 – Tempo de permanência dos RNPT na incubadora e na UTIN 
              até o momento da coleta dos dados. Ribeirão Preto-SP, 2007. 

 
Incubadora* UTIN** Permanência 

em dias f % f % 
0 0 0 7 20 

1 a 10 14 40,0 12 34,3 
11 a 20 9 25,7 8 22,9 
21 a 30 5 14,3 2 5,7 
31 a 45 2 5,7 2 5,7 
46 a 60 3 8,6 4 11,4 
≥ 61 2 5,7 0 0 
Total 35 100 35 100 

                           *média = 20,9 dias; mediana = 13 dias 
                                **média = 15,5 dias; mediana = 10 dias 

 

Cabe como ressalva o fato de que tais dados não incluíam o período total de internação 

do prematuro, o que implica na possibilidade de muitos deles ainda necessitarem de 

aquecimento em incubadora por mais tempo e de internação ou reinternação na UTIN caso 

apresentassem alterações clínicas. 

Estudos que caracterizam o tempo de permanência na incubadora datam da década de 

70 e apresentam registros de longos períodos de permanência, como trazem Abramovich et al. 

(1979), dois a 80 dias, média de 37 dias; Azevedo (1997), sete dias a quatro meses; Garcia 

(2001), um a 22 dias para RN a termo, um a 69 dias para RNPT adequados para idade 
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gestacional e dois a 76 dias para os pequenos para idade gestacional; Kellman (2002), um a 90 

dias; Manfredi e Santos (2002), média de 13 dias, mas em três RN o tempo de permanência 

foi muito maior: 32, 37 e 56 dias; Meyerhof (1996), média de 23,66 dias para o grupo 

controle e 19,24 dias para o grupo experimental; Stennert, Vollrath e Schulte (1976), 21 a 61 

dias e Viggiano et al. (1989), 20 minutos a 60 dias.  

Verificamos que o tempo de permanência em incubadora é muito variável, pois 

decorre das condições clínicas dos bebês; no entanto, todos os estudos demonstraram períodos 

de longa permanência. Destacamos o fato de que os prematuros, no presente estudo ainda 

poderiam permanecer em incubadora após a coleta dos dados.  

Os estudos de Abramovich et al. (1979), Stennert et al. (1978), Stennert, Vollrath e 

Schulte (1976), Stewart e Abramovich (1979) destacam que não há relação entre a perda 

auditiva, o ambiente ruidoso da incubadora e o tempo de permanência nessa. Segundo 

Bernard e Pechere (1984), o ruído da incubadora induz somente a mudança temporária no 

limiar auditivo. Entretanto, Douek et al. (1976) acreditam, com base em seus estudos, que o 

ruído da incubadora pode prejudicar a audição nos RNPT.  

A seguir apresentamos os dados dos prematuros relacionados a alguns indicadores de 

risco para a perda auditiva. Alertamos que os dados referem-se ao momento da coleta e não ao 

período de hospitalização.  

O indicador de risco para a perda auditiva, segundo a ASHA (2000), mais 

freqüente em nosso estudo foi doença ou condição que requeira admissão de 48 horas ou mais 

em UTIN, encontrado em 80% (28 RN) dos bebês. A infecção intra-útero, citomegalovirose 

ou sífilis, esteve presente em 8,6% (três RN). Sinais ou achados associados com síndrome que 

inclua perda auditiva sensorioneural e/ou condutiva, história familiar de perda auditiva 

sensorioneural na infância e anomalias craniofaciais, inclusive anormalidades morfológicas 
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no pavilhão e canal auditivo, estiveram presentes em 2,9% (um RN para cada indicador) dos 

bebês. 

Pesquisamos também os indicadores propostos por Azevedo (2005) e encontramos os 

seguintes índices: uso de medicação ototóxica em 88,6% (31 RN) dos bebês, peso de 

nascimento inferior a 1500g em 68,6% (24 RN), Apgar de zero a quatro no primeiro minuto, 

de zero a seis no quinto minuto e o uso de drogas psicotrópicas pela mãe durante a gestação – 

cigarro em 28,6% (dez RN), ventilação mecânica por mais de cinco dias em 25,7% (9 RN), 

hemorragia ventricular em 8,6% (três RN), uso de drogas psicotrópicas pela mãe durante a 

gestação – drogas em 5,7% (dois RN) e convulsões neonatais em 2,9% (um RN) dos bebês.  

Lotas (1992) ressalta que bebês com o maior número de indicadores de risco 

associados para a perda auditiva sensorioneural são aqueles que igualmente têm o maior 

tempo de permanência no ambiente ruidoso da UTIN. No presente estudo, constatamos 

também esse fato. Bebês com um indicador de risco permaneceram na UTIN por até dois dias, 

com dois indicadores estiveram até dez dias, com três ou quatro indicadores de risco a 

permanência foi de até 24 dias em UTIN. RN com presença de cinco a sete indicadores de 

risco, com exceção de um RN com quatro indicadores, tiveram permanência na UTIN de até 

54 dias.   

Outro indicador de risco proposto por Azevedo (1991a, 1991b, 1997), tempo de 

permanência em incubadora maior que sete dias, esteve presente em 71,4% (25 RN) dos 

bebês. No entanto, se nos basearmos no indicador de permanência na incubadora maior que 

48 horas proposto por Ruggieri-Marone, Lichtig e Marone (2002), a proporção aumenta para 

82,9% (29 RN). 

Fasolo, Moreira e Abatti (1994) também ressaltam que a permanência em incubadora 

é um fator de risco para a deficiência auditiva. Estudo recente (RUGGIERI-MARONE; 

LICHTIG; MARONE, 2002) tem considerado a permanência em incubadora por período 
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superior a 48 horas como um indicador de risco para a perda auditiva. Com base na revisão da 

literatura, também consideramos o tempo de permanência na incubadora um indicador de 

risco para a perda auditiva, pois a impossibilidade de repouso auditivo decorrente do ruído 

contínuo e do ruído de impacto constante pode desencadear efeitos auditivos indesejáveis.  

 Alguns estudos registraram percentuais inferiores ao por nós constatado para os 

indicadores de risco permanência em incubadora maior que sete dias (71,4%) e uso de 

ototóxicos (88,6%): 41 e 22% (BASSETO; RAMOS, 1996), 50 e 56,2% (LICHTIG et al., 

1997), respectivamente, e 18,8% para ambos (RUGGIERI-MARONE; LICHTIG; MARONE, 

2002). No entanto, Lichtig et al. (2001) encontraram 91,66% para o indicador permanência 

em incubadora, índice superior ao nosso, e 65% para o uso de medicação ototóxica.   

 Em pesquisa realizada na mesma unidade neonatal do presente estudo, Manfredi e 

Santos (2002) investigaram, entre outros dados, os indicadores de risco para a perda auditiva 

segundo a ASHA (1994) e Azevedo (1997). Entre os RN participantes 83,3% eram 

prematuros. O indicador peso ao nascimento inferior a 1500g esteve presente em 50% dos 

RN, o índice de Apgar de zero a quatro no primeiro minuto e entre zero e seis no quinto 

minuto foi registrado em 41,7% e 13,3% dos participantes, respectivamente. O uso de 

ventilação mecânica por um período maior que cinco dias foi encontrado em 46,78% dos 

bebês, 3,3% dos RN apresentaram hiperbilirrubinemia em níveis de exangüíneo-transfusão, 

21,7% fizeram uso de medicação ototóxica e 3,3% tiveram infecção congênita – sífilis. 

História familiar de perda auditiva sensorioneural hereditária foi registrada em 20% dos RN, 

criança pequena para idade gestacional foi diagnosticada em 38,5% dos bebês. O tempo de 

permanência em incubadora maior que sete dias foi verificado em 61,7% dos participantes, 

convulsões neonatais e hemorragia ventricular se fizeram presentes, respectivamente, em 

8,3% e 10% dos RN.   



                                                                                                                                           Resultados e discussão 

Milena D. O. Rodarte 

101

Ao comparar esses resultados com os do presente estudo, constatamos que os índices 

permanência em incubadora maior que sete dias e peso menor que 1500g também foram 

muito incidentes, mas em menor proporção do que os que obtivemos; no entanto, ocorreram 

grandes diferenças entre alguns índices, em especial para o uso de medicação ototóxica que 

foi quatro vezes mais freqüente no presente estudo e a história familiar de perda auditiva 

quase sete vezes mais incidente no de Manfredi e Santos (2002). Os outros indicadores, no 

geral, foram menos incidentes no nosso estudo. Ressaltamos que essas divergências podem 

ser em decorrência das diferenças entre os critérios de inclusão e exclusão dos estudos.  

Com o uso do exame de Emissão Otoacústica Evocada Transitória – EOAT, Garcia 

(2001) examinou 157 RN assistidos no mesmo hospital universitário do estudo atual, 

divididos em três grupos: 43 RN a termo (RNAT), 79 RN pré-termo adequado para a idade 

gestacional (RNPTAIG) e 35 RN pré-termo pequeno para a idade gestacional (RNPTPIG). 

Tendo como foco a prevalência de alterações auditivas em função do tratamento utilizado, a 

autora constatou que a resposta negativa ao exame esteve presente somente entre os RNPT, 

com a maior prevalência nos AIG que permaneceram em incubadora (7%) e usaram 

medicação ototóxica (5,7%) e entre os PIG que permaneceram em incubadora (4,29%) e em 

ventilação mecânica (4,29%).  

 Garcia, Isaac e Oliveira (2002) ressaltam que a prematuridade é um indicador de risco 

potencial para a presença da alteração auditiva e a probabilidade dos bebês pré-termo 

apresentarem problema auditivo é maior que nos bebês a termo. Destacam também, com base 

em seus dados, que a permanência em incubadora, o uso de medicação ototóxica e a 

ventilação mecânica influenciam nas respostas dos prematuros no exame de Emissão 

Otoacústica Evocada para a resposta não passar. 

Simmons (1980) nos traz que, em bebês com perda auditiva, a incidência da 

prematuridade é mais alta; entretanto, destaca que o nascimento antes do termo isoladamente 

não é considerado causa de perda auditiva. O autor acredita que entre essa relação há 

provavelmente as anóxias intra-uterina, perinatal e/ou pós-natal imediata como fatores 
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subjacentes e que nenhum fator sozinho causa perda auditiva. As pesquisas do autor 

demonstram conclusivamente que a grande maioria, se não todas, das perdas auditivas 

neurossensoriais em crianças muito novas ocorrera antes de elas deixarem a enfermaria 

neonatal. 

Devido às divergências de recursos existentes entre as unidades neonatais no país, 

concebemos que o registro dos indicadores de risco para a perda auditiva nos hospitais e 

maternidades que ainda não realizam a triagem auditiva neonatal universal é um meio de triar 

os RN mais susceptíveis à perda auditiva, no intuito de realizar acompanhamentos futuros 

visando à identificação de algum prejuízo auditivo. Cabe assinalar que o fato dos prematuros 

incluídos no presente estudo terem passado na triagem auditiva comportamental (presença de 

resposta reflexa auditiva perante o estímulo sonoro intenso - agogô) no dia da coleta dos 

dados, não descarta a necessidade desse seguimento para detecção e intervenção de alterações 

auditivas.  

 

4.2 Níveis sonoros durante os cuidados em incubadora 

 

 Coletamos os níveis de ruído em quatro marcas de incubadoras nacionais e 

importadas. A marca A nacional apresentou o maior número de incubadoras testadas (22 

exemplares), seguida pela marca B importada, nos modelos B1 (seis) e B2 (quatro), C 

nacional (dois) e D importada (um). 

 Durante o período da coleta de dados, obtivemos um total de 70 horas de 

dimensionamento dos NPS, correspondendo a 4200 minutos. Desse total, todos os minutos 

estiveram com os níveis sonoros médios (Leq) acima do limite de 45dBA recomendado pelas 

normas internacionais (AAP, 1997; CONSENSUS COMMITTEE ON RECOMMENDED 

STANDARDS FOR ADVANCED NEONATAL CARE, 2007), 713 (17%) acima do limite 

de 60dBA permitido pela norma brasileira (ABNT, 1997) e 985 (23,4%) minutos estavam 

com os Lmax acima do limite de 65dBA recomendado pelo Consensus Committe... (2007). 
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Tabela 4 – Níveis sonoros em dBA a que os RNPT estavam expostos em Leq (mínimo, 
máximo, média e porcentagens acima das normas), Lmin, Lmax (mínimo, máximo e 
porcentagens acima da norma) e Lpeak (mínimo e máximo). Ribeirão Preto-SP, 2007.  

 
Leq Lmax Lpeak RN 

Min Máx Méd %>45dBA* %>60dBA**
Lmin Min Máx %>65dBA* Min Máx 

01 54,8 67,6 57,7 100 3,3 54,3 55,4 79,9 14,2 88 106,6
02 55,2 76 61,2 100 8,3 54,8 55,8 89,8 19,2 90,2 118 
03 52,7 77,8 66,6 100 25,8 52,3 53,2 85,3 37,5 87,5 108,3
04 54,5 84 67,5 100 10,8 53,8 54,8 92,3 19,2 90,2 108 
05 55,8 66 57,7 100 4,2 55 56,3 81,3 15 90,8 105,7
06 55,6 66,6 57,8 100 7,5 54,9 56,1 80,7 20 90,3 135,7
07 49,9 76,1 60,9 100 6,7 49,5 50,6 88,7 14,2 89,6 108,5
08 52,4 70,4 55,5 100 2,5 52,1 53 85 5,8 87,3 113,7
09 54,3 65 56,6 100 5 53,6 55,3 81 18,3 87,3 122,2
10 52,6 84,6 71,4 100 12,5 52,2 53 95,6 27,5 89,4 112 
11 56,2 68,6 59,7 100 20 55,6 56,9 82,1 37,5 87,3 114,8
12 53,3 70,4 56,4 100 3,3 52,7 53,8 85,7 12,5 87,8 117,3
13 50,9 83,9 71,9 100 15 48,8 53,9 90,8 26,7 87,6 117,3
14 52,7 66,9 57,5 100 11,7 51,8 54,5 82 20,8 89 111 
15 54,4 76 62,5 100 15 53,6 55,4 85,1 23,3 89,4 107,5
16 55,5 78 65,1 100 8,3 55,1 56 87,6 12,5 88,6 106,7
17 49,7 79,1 62,7 100 29,2 48,9 51,1 86,3 45,8 87,3 108,9
18 52,4 86,4 74,4 100 25,8 51,9 53,7 92,1 33,3 87,7 122,1
19 48,1 78,4 66,2 100 20 47,1 50,4 89 29,2 88,4 117,3
20 53,8 65,8 55,8 100 0,8 53,1 54,4 78,7 3,3 87,8 108,3
21 56,9 79,2 67,9 100 39,2 55,7 58 90,6 48,3 88,2 122,2
22 53,5 81,7 70,7 100 49,2 52,3 54,8 95,9 59,2 88 126,6
23 57,2 83,2 68,1 100 15 56,6 57,8 90,3 22,5 88,2 107,4
24 54,8 76,7 63,4 100 10,8 54 55,6 86,7 17,5 87,5 104,7
25 54,5 66,2 56,3 100 2,5 54 55 77,2 5,8 88,6 104,9
26 49,1 67,7 54 100 1,7 48,3 50,3 82,4 12,5 88,4 113 
27 62,2 79,4 65,6 100 100 61,6 63 89,8 27,5 90,5 116,8
28 55,9 58,4 56,6 100 0 55,3 56,5 67,7 3,3 88 104,5
29 47,6 70,6 56,7 100 5,8 46,9 49 85 20,8 88 108,6
30 54,9 88,7 75,3 100 25,8 54,4 55,5 96,8 33,3 87,8 116,3
31 54,5 82,5 64,3 100 10,8 54 55 97,2 14,2 88,7 133,2
32 55,1 70,7 65,4 100 90,8 52,3 60,2 81,4 92,5 88 135,5
33 53,7 68,8 56,5 100 2,5 52,9 54,6 79,5 14,2 88,6 108,8
34 57 64,6 58 100 2,5 56,5 57,5 80,1 5,8 88,6 114,4
35 53,5 61,8 55,6 100 1,7 52,6 55,2 76,1 7,5 87,1 101,7

*Limite definido para ambiente do cuidado neonatal pelo Consensus Committee on Recomended 
Design Standars for Advanced Neonatal Care (2007) e recomendado para a UTIN e incubadoras 
pela AAP (1997). 
** Limite definido para as incubadoras pela norma brasileira IEC 601-2-19 (ABNT, 1997). 

 

 A tabela 4 mostra os níveis sonoros a que os 35 prematuros estiveram expostos 

durante os cuidados diários em incubadora. 
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 Verificamos que durante as duas horas de mensuração do ruído a que cada prematuro 

foi exposto em incubadora, os Leq variaram de 47,6 a 88,7dBA, o Leq médio mensurado 

esteve na faixa de 54 a 75,3dBA, com média de 62,3dBA. Portanto, todos os RN estiveram 

expostos a Leq acima dos 45dBA recomendados pela AAP (1997) e pelo Consensus 

Committee on Recommended Standards for Advanced Neonatal Care (2007), durante 100% 

do tempo medido.  

 De acordo com a norma brasileira para incubadora (ABNT, 1997), 54,3% (19 RN) dos 

prematuros permaneceram com níveis sonoros médios acima dos 60dBA permitidos. 

Destacamos que dois prematuros foram expostos a NPS superiores a esse limite em mais de 

90% do tempo medido (RN 27 e 32). 

 Os valores de Lmin encontrados variaram de 46,9 a 61,6dBA, portanto, como 

demonstrado anteriormente na tabela 4, nenhum bebê apresentou NPS dentro do padrão 

especificado internacionalmente de até 45dBA em nenhum segundo da coleta dos dados.  

 Os Lmax variaram de 49 a 97,2dBA. Todos os 35 bebês pesquisados apresentaram 

momentos com níveis de Lmax maiores que os 65dBA especificados pelo Consensus 

Committee on Recommended Standards for Advanced Neonatal Care (2007). O número de 

vezes que os ruídos atingiram Lmax maiores que esse limite definido variou de quatro a 111 

vezes, representando de 3,3 a 92,5% do tempo de mensuração para cada bebê. Os Lpeak 

variaram de 87,1 a 135,7dBA. 

 A partir destes dados confirmamos a nossa primeira hipótese de estudo, pois todos 

os RN estiveram expostos a níveis de ruídos médios acima do recomendado para o ambiente 

de cuidado neonatal (AAP, 1997; CONSENSUS COMMITTEE ON RECOMMENDED 

STANDARDS FOR ADVANCED NEONATAL CARE, 2007) e mais da metade dos RN 

(54,3%) estavam expostos a ruídos médios acima do especificado pela norma técnica 

brasileira (ABNT, 1997). Ressaltamos que a diferença entre os limites permitidos nas três 
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normas é de 15dBA, diferença extremamente significativa, pois, mais que triplica a 

intensidade do ruído permitido, já que a cada 6dBA, o NPS é duplicado6 (HOOD; BERLIN; 

PARKINS, 1991; GERGES, 2000; MENEGOTTO; COUTO, 1998; PHILBIN, 2000; 

RUSSO, 1997, 2005).  

Como ainda não foi estabelecido o nível sonoro de exposição realmente seguro para os 

RN, acreditamos que o nível de 45dBA já recomendados pela AAP (1997) e pelo Consensus 

Committee on Recommended Standards for Advanced Neonatal Care (2007) seja o mais 

adequado para os RN em incubadoras, devido à exposição contínua ao ambiente ruidoso por 

longos períodos de permanência. Tal nível também é recomendado pela norma nacional para 

conforto acústico em ambientes hospitalares, incluindo os berçários, sendo considerado 

aceitável até 45dBA e desejável até 35dBA (ABNT, 1987). 

Justificamos também a opção pelo limite do mais elevado NPS registrado de 65dBA 

com base nos resultados dos estudos anteriores, nos quais constatamos que o manejo da 

incubadora gera ruídos intensos (níveis médios de 68,7 a 98,4dBC) e que os NPS chegam a 

quadruplicar quando se compara o modo cuidadoso com o brusco de manipulação 

(RODARTE et al., 2005a). 

Por outro lado, sabemos das dificuldades para se atingir os níveis propostos, pois eles 

foram recomendados para ambientes acusticamente tratados, fato que não ocorre na maior 

parte das unidades neonatais e principalmente no microambiente das incubadoras devido a sua 

própria estrutura física favorável à reverberação dos NPS. Assim, devem-se minimizar ao 

máximo os NPS nos ambiente neonatais, pois qualquer redução na intensidade sonora será 

favorável para os bebês.  

Apesar das diferenças metodológicas (tempo de coleta, condições e/ou escalas de 

mensuração, dentre outras) entre as diferentes pesquisas, descrevemos a seguir alguns estudos 

                                                 
6 Maiores informações no Apêndice A. 
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sobre ruído ambiente que também mensuraram os NPS em incubadoras com ou sem a 

presença do bebê, demonstrando níveis sonoros acima dos limites recomendados 

internacionalmente.  

Pesquisadores da Universidade de Atenas, Grécia, Anagnostakis et al. (1980) 

realizaram mensurações de níveis de ruídos nos ambientes de uma UTIN, um berçário e em 

cinco incubadoras com a presença dos RN. As medidas foram realizadas durante quatro dias 

consecutivos a cada duas horas, com um total de 48 mensurações para a UTIN e para o 

berçário; na incubadora, o número de medidas variou de dez a 20. Os autores observaram uma 

considerável diferença no nível sonoro médio entre o berçário (44dBA) e a UTIN (51dBA), 

sendo que nessa última os altos níveis de ruído foram similares nos períodos diurno e noturno. 

Nas incubadoras, a média do ruído foi de 53dBA.  

O ruído de uma UTIN de Burlington foi mensurado por um período de duas semanas, 

no horário das oito às 15 horas por Long, Lucey e Philip (1980). Cinco registros de três horas 

foram realizados em cada semana. Os níveis da unidade estiveram entre 60 a 65dBA. Várias 

medidas aleatórias (não especificadas pelos autores) foram realizadas dentro das incubadoras 

com a presença do bebê encontrando níveis entre 50 a 57dBA.  

O ruído contínuo produzido pelo motor de 18 incubadoras, juntamente com a 

administração de oxigenioterapia, foi mensurado por Laura et al. (1986). Todas as medidas 

foram realizadas com o bebê em repouso. Das 18 incubadoras testadas, somente quatro 

produziam ruídos abaixo do limite de segurança definido pela norma vigente na ocasião 

(58dBA). As demais estavam excessivamente ruidosas, com níveis sonoros de 60 a 70dBA e 

média de 65dBA.  

Carvalho e Pereira (1998) caracterizaram os ambientes acústicos de quatro UTIN e 

nove incubadoras, com a presença do RN, de três hospitais da área metropolitana de Porto, 

Portugal. As medições foram realizadas em intervalos de poucos minutos (não especificados 



                                                                                                                                           Resultados e discussão 

Milena D. O. Rodarte 

107

pelos os autores). Os níveis de ruído ambiente nos hospitais variaram de 53,2 a 73dBA e nas 

incubadoras o Leq variou de 56 a 68dBA. Os autores ressaltam que esses níveis de ruído 

representam a situação no interior desses equipamentos, com eventuais disparos dos alarmes 

das incubadoras, sem incluir a abertura ou fechamento das portas das incubadoras.  

Kent et al. (2002) mensuraram os níveis de ruído em uma sala de cuidados agudos (B) 

e na sala subjacente com menos atividade (C) da UTIN do Hospital Geral de Kingston no 

Canadá e compararam com as medidas realizadas dentro de uma incubadora ocupada. As 

medidas foram realizadas por um período de quatro dias durante 24 horas. As mensurações 

demonstraram que os Leq da sala B (média de 59dBA) foram significantemente maiores que 

os da sala C (média de 56dBA). Os Leq dentro da incubadora (média de 61dBA) foram 

significativamente maiores do que os das salas.  

Um estudo com 24 RN em incubadoras foi realizado por Saunders (1995). As medidas 

eram registradas em pouco mais de dez minutos, incluindo o intervalo entre cada medida, e 

ocorreram em dois dias randomizados para cada semana, durante o período de três semanas. 

Os NPS mensurados estiveram entre 56 a 77dBA, com média de 65,8dBA.   

Em um estudo de intervenção, Chang et al. (2006) dimensionaram o ruído dentro das 

incubadoras e nos berços aquecidos com a presença dos RN em 20 leitos de UTIN terciária de 

Taiwan, continuamente por um período de sete dias. Um mesmo modelo de incubadora foi 

usado durante o estudo e o nível sonoro médio dentro da incubadora, antes da intervenção, foi 

de 58dBA. 

Parrado e Costa Filho (1992) realizaram medições do ruído produzido em 39 

incubadoras (28 sem RN e 11 com RN) de três hospitais públicos, dois na cidade de São 

Paulo e um no Rio de Janeiro. As medidas foram realizadas na unidade neonatal (situação 

real), mas não foi especificada a quantidade de medidas. Dimensionaram níveis sonoros de 60 

a 72dBA nas incubadoras sem a presença do RN e de 59 a 79dBA nas incubadoras com bebê.  
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Pesquisas realizadas no Vanderbil University Hospital Intensive Care Unit, Tennessee, 

por Bess, Peek e Chapman (1979) em sete incubadoras, sem a presença do RN, constataram 

uma média de ruído de 55,4 dBA NPS dentro da incubadora, com o espectro de energia 

concentrado principalmente entre a região das baixas freqüências. Quando a incubadora foi 

usada simultaneamente com aparelhos de suporte à vida (bomba de infusão, fototerapia, 

oxigênio e ventilador), houve um considerável aumento de energia acústica, tanto nas baixas 

quanto nas altas freqüências, com destaque para as altas (1000 a 8000 Hz), que 

proporcionaram um aumento para 60 dBA NPS.  

Fasolo, Moreira e Abatti (1994) realizaram medidas NPS em 16 incubadoras, sem a 

presença do RN, de quatro hospitais de Curitiba. Os níveis médios de ruídos registrados 

variaram de 51,3 a 64,5dBA e 33,3% das incubadoras estavam com níveis sonoros acima dos 

60dBA especificados pela norma brasileira (ABNT, 1997).  

Lichtig e Maki (1992) mediram os níveis de ruído de 12 incubadoras, sem a presença 

do bebê, de um hospital em São Paulo e encontraram o valor médio de 56dBA. As medidas 

foram realizadas em uma sala silenciosa da unidade neonatal.  

Em estudo realizado anteriormente no mesmo hospital universitário da presente 

investigação, mensuramos, sem a presença do RN, em uma sala silenciosa e distante da 

unidade neonatal, os níveis de ruído das 25 incubadoras em uso nas unidades de cuidado 

intensivo e intermediário neonatais durante o período de coleta de dados. Em cada 

incubadora, foram registradas três medidas dos NPS com um intervalo de 30 segundos entre 

cada uma. A média do ruído contínuo do funcionamento do motor foi de 49,6dBA e do ruído 

contínuo do alarme, 68,9dBA (RODARTE, 2003; RODARTE, SCOCHI, SANTOS, 2003), 

portanto, NPS médios inferiores aos estipulados pela ABNT (1997). A variabilidade do ruído 

do motor esteve entre 44 a 57dBA (RODARTE et al., 2005b). Somente duas incubadoras 

estavam com nível sonoro dentro do especificado pelo Consensus Committee on 
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Recommended Standards for Advanced Neonatal Care (2007). A variabilidade do ruído do 

alarme foi de 55,1 a 84,4dBA (RODARTE et al., 2005b), com três incubadoras com o nível 

sonoro acima do estabelecido pela ABNT (1997).  

Apesar das diferenças metodológicas (condições e/ou escalas de mensuração, tempo 

de coleta, presença ou não do RN, dentre outras) entre os estudos em incubadoras, 

verificamos que o nível de ruído médio mensurado no presente estudo (62,3dBA) foi 

semelhante ao encontrado por Kent et al. (2002) - 61dBA, Laura et al. (1986) - 65dBA e 

Saunders (1995) - 65,8dBA; no entanto, superior ao demonstrado por Rodarte, Scochi e 

Santos (2003) - 49,6dBA, Anagnostakis et al. (1980) - 53dBA, Bess, Peek e Chapman (1979) 

- 55,4dBA, Lichtig e Maki (1992) - 56dBA e Chang et al. (2006) - 58dBA. A variabilidade do 

Leq encontrado (47,6 a 88,7dBA) foi maior que a encontrada por Rodarte et al. (2005b) - 44 a 

57dBA, Long, Lucey e Philip (1980) - 50 a 57dBA, Fasolo, Moreira e Abatti (1994) - 51,3 a 

64,5dBA, Carvalho e Pereira (1998) - 56 a 68dBA, Saunders (1995) - 56 a 77dBA, Parrado e 

Costa Filho (1992) - 59 a 79dBA e Laura et al. (1986) - 60 a 70dBA.  

Os níveis de ruído máximos registrados por alguns autores, variaram de 53 a 68dBA 

(FASOLO; MOREIRA; ABATTI, 1994) e apresentaram média de 78dBA (KENT et al., 

2002), portanto, variabilidade (49 a 97,2dBA) e ruídos máximos bastante inferiores aos até 

97,2dBA aqui registrados.  

Igualmente a Kent et al. (2002), mensuramos Lpeak maiores que 120dBA, chegando a 

135,7dBA, níveis sonoros muito intensos quando nos atentamos para o fato de que eram RN 

prematuros que estavam expostos a esses ruídos. Babisch (2005) ressalta em um editorial que 

picos de ruído maiores que 135dBA podem causar prejuízo mecânico nas células ciliadas da 

cóclea no ouvido interno.  

Os resultados obtidos confirmam a exposição do prematuro a ruídos intensos em 

incubadora e preocupa-nos ainda mais com a possibilidade dos dados estarem subestimados 
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devido o efeito Hawthorne: tendência dos indivíduos alterarem o comportamento pelo fato de 

serem foco de algum interesse especial (FLETCHER; FLETCHER; WAGNER, 1996), visto 

que a equipe sabia do foco do estudo e que além de dimensionarmos o NPS, estávamos 

filmando as fontes de ruído. Além disso, não incluímos na pesquisa os prematuros com 

oxigenioterapia em alta concentração, mas apenas 13 (37,1%) deles com oxigênio inalatório a 

1l/min, no máximo. No estudo de Lichtig e Maki (1992), a introdução de oxigênio na 

incubadora em concentração de 10 a 12l/min aumentou o nível de ruído médio em 25 e 

28dBA, respectivamente. 

Outro aspecto a ressaltar refere-se à presença de outros fatores de risco para a 

deficiência auditiva.  

Northen e Downs (1989) e Fausti et al. (1996) apontam que a exposição a sons 

excessivos concomitante com o uso de medicação ototóxica pode agravar os efeitos da 

ototoxidade. Lichtig e Maki (1992) também ressaltam que entre os RNPT a maior incidência 

de perda auditiva é devido à associação simultânea entre exposição ao ruído e uso de 

antibióticos aminoglicosídeos. Meyerhof (1996) acredita que alguns fatores, que por si só 

podem não ser prejudiciais, quando associados podem levar a uma potencialização das ações 

em conjunto e ocasionar no bebê prematuro perturbações relevantes.  

Concordamos com Fausti et al. (1996) ao recomendarem evitar a exposição de 

pacientes aos altos níveis sonoros durante e logo após o tratamento com o ototóxicos. Cabe 

retomar que além de 100% dos prematuros estarem expostos a níveis de ruído médios acima 

do padrão recomendado pelas normas internacionais (AAP, 1997; CONSENSUS 

COMMITTEE ON RECOMMENDED STANDARDS FOR ADVANCED NEONATAL 

CARE, 2007), parcela significativa deles apresentavam outros fatores de risco para a 

deficiência auditiva, em especial o uso de drogas ototóxicas (88,6%), a permanência em 

UTIN acima de 48 horas (80%) e em incubadora por mais de sete dias (71,4%). 
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Um estudo com o objetivo de registrar os níveis de ruído ambiente na enfermaria de 

manipulação mínima da mesma unidade neonatal onde realizamos este estudo, mostrou que o  

Leq na enfermaria variou de 51,8 a 76,2dBA e o nível médio foi de 60,8dBA. Os Lmax 

estiveram entre 52,1 a 90,9dBA, os Lpeak variaram entre 90,1 a 113,7dBA e os Lmin se 

encontraram entre 50,7 a 52,1dBA (ZAMBERLAN, 2006).  

Ressaltamos que essa unidade neonatal já realiza ações dirigidas à humanização do 

cuidado, visando, dentre outras, a redução do ruído e da manipulação excessiva dos 

prematuros. No entanto, constatamos, com base nos nossos dados e nos de Zamberlan (2006), 

que, em média, o ruído das incubadoras e o ruído ambiental são cerca de quatro vezes mais 

intensos que o limite recomendado pelo Consensus Committee on Recommended Standards 

for Advanced Neonatal Care (2007). Relembramos que a clientela ali assistida é composta 

principalmente por RN pré-termo e de alto risco. 

A constatação de que os ruídos em incubadoras e unidades neonatais são intensos tem 

motivado a implantação de estratégias e ações para a redução desses. Assim, Chang et al. 

(2006) realizaram um estudo em uma UTIN terciária de Taiwan, na qual introduziram um 

alarme luminoso que era ativado automaticamente sempre que o nível sonoro fosse maior ou 

igual a 65dBA, no intuito de que a equipe abaixasse a intensidade das vozes ou modulassem 

as fontes de ruído. Após a implantação dessa estratégia, o ruído médio dentro da incubadora 

decresceu de 58 para 56,4dBA. 

Laura et al. (1986), após a identificação e modificação das causas que aumentavam o 

ruído no microambiente das 14 incubadoras analisadas, constataram que esse diminuiu de 65 

para 51dBA em média, com amplitude de variação de 49 a 53dBA, com o uso do absorvente 

acústico (algodão) no interior do capacete. Sem o uso desse recurso os níveis sonoros foram 

de 63, 69 e 72dBA, a fluxos de oxigênio de 5, 10 e 15l/min, respectivamente. Com 25% da 

área do capacete coberta com algodão, os ruídos reduziram para 58,5, 62,5 e 64dBA; com 
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50% de cobertura, foram de 57,5, 60,5 e 63dBA; e com 75% de cobertura, os níveis sonoros 

foram de 56, 60 e 62dBA, respectivamente, com os mesmos fluxos de oxigênio medidos 

anteriormente.  Em todas as situações, os ruídos no interior do capacete aumentavam de forma 

proporcional ao volume de oxigênio administrado. Os autores constataram a redução do nível 

de ruído dentro do capacete com o uso do absorvente acústico, sem alterar a temperatura e a 

umidade dos gases inalados e sem produzir retenção de gás carbônico, comprovando a 

segurança do uso do algodão. 

Em um hospital comunitário na região de Mid-Atlantic, Estados Unidos, Johnson 

(2001) testou o efeito de uma espuma acústica sobre o nível de ruído em 65 incubadoras com 

a presença do RN. O nível sonoro foi medido a cada dois minutos continuamente durante três 

condições: pré-estudo (RN na incubadora sem o uso da espuma acústica durante 10 minutos), 

estudo (RN na incubadora com espuma nos quatro cantos da mesma durante 20 minutos) e 

pós-estudo (recuperação do RN na incubadora com a espuma removida durante 10 minutos). 

Diferenças significantes foram constatadas nos níveis de ruído quando se fez o uso da espuma 

acústica. Em média, o decréscimo do ruído dentro da incubadora foi de 3,27dBA. Os níveis 

sonoros com o uso da espuma estiveram entre 57 e 65dBA, com média de 58,85dBA.  

No mesmo hospital anterior, Saunders (1995) realizou um estudo de intervenção com 

24 RN em incubadoras, com o propósito de examinar o efeito do uso de uma cobertura (tecido 

acolchoado) em cima da incubadora sobre o nível de ruído no microambiente. O nível de 

ruído ambiental da UTIN esteve entre 51 a 74dBA, com média de 57,9dBA, e na incubadora 

descoberta de 56 a 77dBA, com média de 65,8dBA. A partir dos testes realizados, a autora 

afirma que o uso da cobertura na incubadora decresce o ruído a que o RN está exposto dentro 

da mesma, mesmo com o uso de outros equipamentos para o cuidado. Destacamos que a 

autora não traz dados acerca do quanto em decibels o uso da cobertura minimizou o ruído 

dentro da incubadora, o que prejudica a análise da real diminuição do ruído obtida. 
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Embora os efeitos negativos do ruído nos RN estejam bem analisados e confirmados 

na literatura, o ambiente de cuidado neonatal continua muito ruidoso. Destacamos a 

relevância dos estudos de intervenção visando à redução dos NPS nos ambientes neonatais e 

principalmente nas incubadoras, equipamento de suporte à vida constantemente utilizado nas 

unidades neonatais e gerador de níveis sonoros intensos como demonstrado pelos diferentes 

estudos. Esforços para se minimizar os níveis sonoros são necessários e extremamente 

relevantes, desde que consideremos o ruído um problema de Saúde Pública.   

 

4.3 Fontes de ruídos intensos 

 

Conforme citado na metodologia, a análise das fontes de ruído foi realizada a cada 

minuto com NPS superior a 65dBA, durante os 60 segundos do minuto, devido o NPS ser 

integralizado a cada minuto. Cada fonte sonora foi registrada uma única vez neste minuto, 

mesmo podendo o RN ter sido submetido a essa fonte outras vezes. Assim, cada minuto com 

ruído intenso apresentou um conjunto de fontes.   

Na tabela 5 apresentamos todas as fontes de ruídos intensos a que os RNPT foram 

expostos durante as duas horas de mensuração. 
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Tabela 5 – Distribuição dos RNPT segundo a exposição a determinadas                         
fontes de ruídos intensos (Lmax > 65dBA). Ribeirão Preto-SP, 
2007. 

 
FONTES DE RUÍDO f  % 

Conversa na unidade 35 100 
Manuseio balcão próximo à incubadora: portas/gavetas 35 100 
Vocalizações do RN 34 97,1 
Abrir/fechar portinholas 33 94,3 
Conversação no entorno incubadora 33 94,3 
Movimentação de cadeira/banqueta na enfermaria 32 91,4 
Movimentação corporal do RN 30 85,7 
Soar alarme de outros equipamentos da unidade 30 85,7 
Barulho em outra enfermaria 30 85,7 
Outro RN chorando/vocalizando 29 82,9 
Espirro/tosse/soluço do RN 26 74,3 
Mudança de decúbito do RN 26 74,3 
Soar alarme do monitor de FC/SaO2 sobre cúpula   26 74,3 
Manuseio SOG 25 71,4 
Abrir/fechar porta da unidade neonatal 25 71,4 
Colocar objetos em cima da cúpula 25 71,4 
Pegar objeto em cima da cúpula 25 71,4 
Abrir/fechar lixeira na enfermaria 24 68,6 
Abrir/fechar porta cuidados intensivos 23 65,7 
Administração de leite por SOG 21 60,0 
Colocar/retirar/manipular apoio da cabeça do RN 21 60,0 
Conversação com o RN 20 57,1 
Choro do RN 20 57,1 
Trocar fraldas/higienização do RN 20 57,1 
Manipulação de coxins/ninho 17 48,6 
Colocar objeto em cima do balcão da enfermaria 15 42,9 
Movimentação da mesa de apoio/lixeira na enfermaria 14 40,0 
Manipulação de lençol 
Esbarrar na incubadora 

10 
10 

28,6 
28,6 

Manipular plataforma de base da incubadora 8 22,9 
Soar alarme da incubadora 6 17,1 
Conversa na ante-sala 6 17,1 
Limpeza na enfermaria 6 17,1 
Mudança de posição do sensor pulso oxímetro no RN 5 14,3 
Colocar/trocar/manipular monitor na cúpula 5 14,3 
Bater um objeto em outro na enfermaria 5 14,3 
Verificação de temperatura axilar no RN 4 11,4 
Manipulação de fios equip dentro incubadora 4 11,4 
Instalação/troca de acesso venoso do RN 3 8,6 
Administração de medicamentos SOG 3 8,6 
Movimentar monitor FC/SaO2 em cima cúpula 3 8,6 
Movimentação de hamper na enfermaria 3 8,6 
Administração de medicamentos EV no RN 2 5,7 
Queda de objetos na enfermaria 2 5,7 
Desobstrução das narinas do RN 1 2,9 
Colocar seringa com leite dentro incubadora 1 2,9 
Manuseio de outra incubadora na unidade 
Limpeza terminal de outra incubadora na enfermaria    
Limpeza terminal de outro berço na enfermaria 

1 
1 
1 

2,9 
2,9 
2,9 

RN: recém-nascido; FC: freqüência cardíaca; SaO2: saturação de oxigênio; 
SOG: sonda orogástrica; EV: endovenoso. 
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Algumas fontes de ruído foram retiradas do check list original, pois não estiveram 

presentes durante os ruídos intensos mensurados: alarme do monitor de apnéia, abrir e fechar 

a torneira, pegar papel no suporte, elevar e abaixar a cúpula e tamborilar na cúpula. No 

entanto, outras fontes foram acrescentadas: manipulação de fios de equipamentos dentro da 

incubadora, barulho em outra enfermaria, manuseio de outra incubadora na enfermaria, queda 

de objetos e bater um objeto em outro. 

As fontes de ruídos intensos mais freqüentes foram a conversa na unidade neonatal e 

o manuseio do balcão (portas e gavetas), próximos à incubadora, ocorrendo ambas em 100% 

(35) dos RN, vocalizações do RN em 97,1% (34 RN), abrir e fechar portinholas e conversa no 

entorno da incubadora em 94,3% (33 RN) e movimentação da cadeira/banqueta na enfermaria 

em 91,4% (32 RN).  

As fontes de ruído que produziram os Lmax com níveis sonoros intensos (> 65dBA) 

foram diversas e agrupadas em situações decorrentes de manifestações do próprio bebê, do 

cuidado direto ao RN, da conversação da equipe e de familiares, do manejo da incubadora e 

do ambiente externo no entorno da incubadora e na enfermaria da unidade neonatal.  

Manifestações como vocalização (97,1%), espirro/tosse/soluço (74,3%) e choro 

(57,1%) do próprio RN e vocalizações e choro (82,9%) de outros RN geraram ruídos intensos 

e freqüentes.  A execução de cuidados diretos aos RN pela equipe e familiares foi muito 

freqüente e produziu NPS intensos, em especial a mudança de decúbito (74,3%), manipulação 

de apoio da cabeça do RN (60,0%), troca de fraldas/higienização (57,1%) e manipulação de 

coxins/ninho (48,6%).  

Outras fontes importantes de ruído estavam relacionadas ao manejo do ambiente 

externo, seja no entorno da incubadora ou na unidade neonatal, com destaque para a 

movimentação da cadeira/banqueta (91,4%), alarme de equipamentos (85,7%), barulho em 

outra enfermaria (85,7%), abertura/fechamento da porta da unidade neonatal (71,4%) ou da 
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lixeira (68,6%), colocação de objetos em cima do balcão formicado (42,9%) e movimentação 

da mesa de apoio ou da lixeira da enfermaria (40,0%). O manejo cuidadoso dessa infra-

estrutura de apoio pode reduzir a intensidade do ruído ambiente na unidade neonatal. 

O manejo da incubadora também expõe os prematuros a ruídos intensos e as situações 

mais freqüentes foram: abrir/fechar portinholas (94,3%) ou porta de cuidados intensivos 

(65,7%), soar alarmes de monitores sobre a cúpula da incubadora (74,3%) e/ou da própria 

incubadora (17,1%), colocar e/ou pegar objetos em cima da cúpula (71,4%), esbarrar na 

incubadora (28,6%) e manipular a plataforma de base (22,9%). 

Cabe assinalar que o ruído gerado dessas situações pode ser minimizado com o 

manejo cuidadoso da incubadora (RODARTE; SCOCHI; SANTOS, 2003; RODARTE et al., 

2005a, 2005b) e a redução da intensidade dos alarmes (CONSENTINO; MALERBA, 1996; 

GUIMARÃES et al., 1996; NZAMA; NOLTE; DORFLING, 1995). 

Outras práticas presentes na unidade neonatal, mas que devem ser evitadas ou 

abolidas, referem-se à colocação e ao manejo de objetos e monitores sobre a cúpula da 

incubadora.  

Um fato positivo durante o período de realização do nosso estudo foi que não 

registramos qualquer pessoa tamborilando em cima da incubadora. Dado esse que já foi 

registrado e mensurado em outros estudos com níveis sonoros de 130 a 140dB (pico) em 

Bess, Peak e Chapman (1979), 91,6dBC, em média, em Rodarte, Scochi e Santos (2003) e 

Rodarte et al. (2005a), 81dB (pico) em Gomes e Crivari (1998) e 68 a 77dBA em Nzama, 

Nolte e Dörfling (1995), portanto, deve ser abolido. A única exceção ocorreu durante a 

realização do estudo piloto, no qual observamos uma mãe tamborilando na incubadora e em 

seguida a orientamos sobre o intenso nível de ruído que era gerado dentro do equipamento.  

Cabe destacar que uma das mais importantes fontes de ruído intenso foi a conversação 

da equipe e de familiares na unidade neonatal (100%), muitas vezes realizada próxima à 
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incubadora (94,3%) ou mais distante, como na ante-sala (17,1%). Por outro lado, a 

conversação dirigida ao prematuro (57,1%), apesar de gerar NPS intensos, é uma das formas 

de comunicação com o RN que favorece o desenvolvimento e a organização do estado 

comportamental; a conversa da mãe com o bebê favorece o estabelecimento do vínculo 

afetivo.   

Gostaríamos de ressaltar que a movimentação corporal (85,7%) espontânea do RN foi 

apresentada como uma das fontes muito freqüentes de ruído intenso. Pela observação das 

imagens, confirmamos que essa contribuiu para o NPS; no entanto, constitui a fonte menos 

ruidosa do minuto analisado. O mesmo pode-se dizer sobre as fontes administração de leite 

e/ou manuseio da SOG, verificação de temperatura axilar e desobstrução de narinas, pois 

também contribuíram com o NPS, mas foram as fontes menos intensas no minuto.  

Destacamos também que as manifestações do próprio bebê (movimentação corporal, 

vocalizações, choro, espirro/tosse/soluço) foram consideradas como fontes de ruído devido 

estarem presentes no conjunto das fontes analisadas e contribuírem com o NPS daquele 

momento; no entanto, elas são naturais e saudáveis, próprias do bebê, são formas de 

comunicação com o outro e mecanismos de defesa, um apoio ao desenvolvimento e à 

organização do estado comportamental. 

 A tabela 6 apresenta as fontes geradoras dos maiores Lmax a que cada prematuro 

esteve exposto durante os cuidados recebidos em incubadora.  
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Tabela 6 – Fontes de ruído presentes durante o maior Lmax a que cada prematuro esteve 
exposto. Ribeirão Preto-SP, 2007. 

 
RN >Lmax Fontes de ruído 
01 79,9 Manuseio da SOG e conversas em frente incubadora e na unidade  
02 89,6 Mudança de posição da câmera e conversa na unidade  
03 85,3 Choro do RN e conversa no entorno da incubadora 
04 92,3 Choro e movimentação do RN e conversa na unidade  
05 81,3 Manipulação do RN: troca de fralda 
06 80,7 Choro do RN  
07 88,7 Choro do RN e conversa no entorno da incubadora 
08 85 Manipulação do RN: troca de fralda 
09 81 Espirro do RN, soar de outro alarme de monitor de FC e SaO2 e conversa 

na unidade  
10 95,6 Choro e manipulação do RN: fixação da SOG 
11 82,1 Manuseio da plataforma de base 
12 85,7 Manuseio do monitor de FC e SaO2 (puxar o fio) e alarme do monitor 
13 90,8 Choro e manipulação do RN (punção venosa), alarme do monitor de  FC 

e SaO2 e conversa na unidade  
14 82 Fechar portinhola e conversa em frente incubadora 
15 85,1 Choro e movimentação do RN e conversa na unidade  
16 87,6 Choro e manipulação do RN (punção venosa) e conversa na unidade  
17 86,3 Choro e manipulação do RN: mudança do sensor de pulso oxímetro 
18 92,1 Choro do RN e conversa no entorno da incubadora 
19 89 Choro do RN 
20 78,7 Manipulação do RN (abrir feixe da fralda) e conversa na unidade  
21 90,6 Abaixar plataforma de base e conversa na unidade  
22 95,9 Bater e arrastar o banco e conversa na unidade  
23 90,3 Choro e manipulação do RN e alarme do monitor de FC e SaO2 
24 86,7 Choro e movimentação do RN 
25 77,2 Alarme do monitor de FC e SaO2, movimentação do RN e conversa na 

unidade 
26 82,4 Manipulação do RN (troca de fralda) e conversa no entorno incubadora 
27 89,8 Choro do RN 
28 67,7 Fechar portinhola e movimentação do RN  
29 85 Choro e movimentação do RN e conversa em frente incubadora 
30 96,8 Choro e movimentação do RN (sensor pulso oxímetro), choro de outro 

RN e conversa na unidade  
31 97,2 Choro e movimentação do RN (SOG) e conversa na unidade  
32 81,4 Arrastar cadeira em frente incubadora 
33 79,5 Choro e manipulação do RN e conversa na unidade  
34 80,1 Abrir portinhola, manipulação do RN e conversa na unidade  
35 76,1 Vocalização do RN e conversa na unidade 

RN: recém-nascido; FC: freqüência cardíaca; SaO2: saturação de oxigênio; SOG: sonda orogástrica. 
 

Verificamos que os maiores Lmax decorreram da presença de duas a quatro fontes de 

ruído simultaneamente. A maioria das fontes geradoras dos ruídos mais intensos decorre de 
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conversação, manifestações do próprio RN (choro, movimentação corporal, espirro e 

vocalização) e do manuseio do bebê pela equipe de saúde (higienização, alimentação, 

instalação de acesso venoso, etc.). As outras fontes dos maiores Lmax foram devido à 

manipulação da incubadora (portinhola, porta de cuidados intensivos, plataforma de base), 

manipulação dos equipamentos em cima da incubadora, soar dos alarmes e arrastar/bater 

cadeira ou banco na unidade. 

Apesar da presença simultânea de fontes diversificadas de ruído que geraram os 

maiores Lmax, constatamos que a conversação da equipe e/ou familiares, choro do RN e a sua 

manipulação para recebimento de cuidados foram as fontes mais prevalentes, estando 

presentes em 20 (57,1%), 18 (51,4%) e 15 (42,9%) dos prematuros, respectivamente. Da 

análise dos nove prematuros expostos a Lmax acima de 90dBA, confirmamos que essas fontes 

de ruído foram as mais freqüentes, pois a conversação e o choro estavam presentes em 77,7% 

desses neonatos e a manipulação deles para o cuidado em 71,4%.  

A partir desses resultados confirmamos parcialmente a nossa segunda hipótese de 

estudo, pois embora a manipulação de portinholas e a colocação de objetos sobre a cúpula da 

incubadora e os sons de alarmes sejam fontes de ruído intenso, os maiores Lmax obtidos 

tinham como fontes mais prevalentes a conversação, o choro do RN e/ou sua manipulação 

para a realização de cuidados. Salientamos que essas duas últimas fontes de ruído geraram 

NPS intensos pela proximidade com o microfone do dosímetro e pela reverberação gerada no 

interior da incubadora.    

Corroborando esses resultados, constatamos na análise das filmagens que muitas vezes 

o RN estava quieto (não apresentava movimentação corporal, choro, espirro/tosse/soluço), o 

Lmax era superior a 65dBA e a única fonte de ruído presente era a conversa na unidade 

neonatal. Cabe ainda como ressalva, devido ao delineamento do estudo com período de 
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mensuração do ruído, o efeito Hawthorne (FLETCHER; FLETCHER; WAGNER, 1996) que 

modifica o comportamento das pessoas.  

Destacamos que os ruídos presentes no ambiente externo como as conversas na 

enfermaria, o choro de outros bebês, os alarmes dos outros equipamentos, os barulhos em 

outra enfermaria, o abrir e o fechar da porta da unidade neonatal e a tampa da lixeira foram 

constantemente ouvidos dentro do microambiente da incubadora, mesmo com as portinholas 

fechadas, conforme constam do sistema audiovisual das filmagens realizadas. 

A seguir, descrevemos estudos que mensuraram os níveis sonoros e registraram as 

fontes de ruído nas incubadoras e unidades neonatais. Em nossa busca bibliográfica, 

encontramos poucos estudos que descrevessem os níveis sonoros mensurados em Lmax e as 

respectivas fontes de ruído (ICHISATO, 2004; ZAMBERLAN, 2006). Assim, cientes das 

diferenças metodológicas entre os estudos, trazemos também os níveis de ruído 

dimensionados em diferentes formas e escalas, com as suas respectivas fontes. 

A manipulação das portinholas é uma das fontes de ruído mais freqüente nas 

incubadoras, com elevados NPS. Estudos trazem níveis de 55 a 70dBA (NZAMA; NOLTE; 

DÖRFLING, 1995), 76 a 94dB linear (PARRADO; COSTA FILHO, 1992), 87 a 105dBF 

(FASOLO; MOREIRA; ABATTI, 1994), com médias de 63dBA (ANAGNOSTAKIS et al., 

1980), 92,8dB Linear (BESS; PEEK; CHAPMAN, 1979) e de  112dB em pico (LICHTIG; 

MAKI, 1992) durante a abertura das portinholas. No fechamento encontram-se níveis de 68 a 

76dBA (NZAMA; NOLTE; DÖRFLING, 1995), 81 a 126dB Linear (PARRADO; COSTA 

FILHO, 1992), 90 a 115dBF (FASOLO; MOREIRA; ABATTI, 1994), 124,5 a 126,5dB Pico 

(LICHTIG; MAKI, 1992) e média de 114dB Linear (BESS; PEEK; CHAPMAN, 1979).  

Em estudo anteriormente realizado (RODARTE et al., 2005a), foi mensurado 

diferentes situações de manipulação da incubadora nos modos cuidadoso e brusco. 

Registramos em situações de manuseio cuidadoso e brusco, respectivamente, níveis médios de 
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82,3 e 86,1dBC durante a abertura da portinhola e 85,2 e 95,8dBC durante o fechamento, e 

83,4 e 93,7dBC durante o fechamento da porta de cuidados intensivos. Outras pesquisas 

trazem níveis de 105dBC (AZEVEDO, 1991a) e de 126,5dB em pico (LICHTIG; MAKI, 

1992) durante o fechamento brusco da portinhola.  

Assinalamos que, por ocasião do estudo anterior, o experimento foi realizado sem a 

presença do RN, a maior parte das incubadoras eram antigas e os resultados obtidos 

repercutiram na troca da maioria delas na unidade neonatal de cuidado intermediário. 

Portanto, inferimos que estas incubadoras com menor tempo de uso incluídas no presente 

estudo devem dispor de sistema de fechamento e abertura de portinholas que geram NPS 

menos intensos, em comparação com os modelos anteriores.  

Outra fonte de ruído intenso freqüente constatada no presente estudo é colocar e pegar 

objetos em cima da cúpula da incubadora, ambas presentes em 71,4% dos prematuros. Gomes 

e Crivari (1998) constataram que o ato de colocar objetos em cima da cúpula da incubadora 

gerou pico de 78dB no modo suave e de 95,6dB, no modo brusco. Estudos demonstram que o 

ato de colocar a mamadeira em cima da incubadora gerou níveis sonoros de 69 a 77dBA 

(NZAMA; NOLTE; DÖRFLING, 1995), 77,2dBC, em média, no modo cuidadoso e 94,3dBC 

no brusco (RODARTE et al., 2005a). Colocar o prontuário sobre a cúpula produziu NPS de 

72,8dBC no modo cuidadoso e 92dBC no modo brusco de manuseio (RODARTE et al., 

2005a). Ressaltamos, com base nos níveis apresentados pelos estudos, que colocar objetos em 

cima da cúpula da incubadora gera NPS muito intenso, principalmente quando colocados de 

maneira brusca; assim, essa situação deve ser abolida pelos cuidadores. Nesse aspecto cabe 

assinalar que mesmo com o uso de um tecido flanelado sobre a cúpula, o colocar e retirar ou 

manusear objetos em cima da incubadora foi fonte de ruídos intensos e freqüentes.  
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Acreditamos que a manutenção desse comportamento, especialmente pela equipe de 

enfermagem da unidade neonatal, decorra da inexistência de bandejas de apoio na maioria das 

incubadoras. 

O choro de outros bebês na enfermaria (82,9%) e do RN dentro da incubadora (57,1%) 

foram fontes freqüentes de ruído intensos. Anagnostakis et al. (1980), em estudo relatado 

anteriormente, mensurou o nível de ruído quando os RN choravam e registraram NPS de até  

75dBA. Assim, consideramos que atender prontamente os bebês que estão chorando seria 

uma forma de ajudar a minimizar o ruído na unidade neonatal e principalmente dentro das 

incubadoras, devido ao fenômeno da reverberação. 

O estudo de Bellieni et al. (2003) demonstrou que a cúpula da incubadora atenuou os 

Leq dos ruídos do alarme e do ambiente externo de 58-59dBA para 56-57dBA. Entretanto, a 

cúpula amplificou os Leq de outras fontes de ruído: aumentou o choro do RN de 81-83dBA 

para 84-87dBA (corroborando com os resultados do presente estudo); a abertura e o 

fechamento das portinholas aumentaram de 70-71dBA para 73-74dBA e o ruído do motor da 

incubadora de 46-47dBA para 48-50dBA. Os autores destacam que o ambiente fechado, as 

paredes e o teto da incubadora amplificam, alteram e distorcem os componentes das 

freqüências do espectro do ruído devido à reverberação.  

Os resultados do estudo de Bellieni et al (2003) vêm ao encontro do que já afirmavam 

Gottfried, Hodgman e Brown (1984) e Weibley (1989): os bebês nas incubadoras não estão 

protegidos do contínuo ambiente ruidoso. Assim, consideramos relevante que os cuidadores 

estejam atentos para as fontes de ruído presentes no cotidiano do cuidado ao RN em 

incubadora, pois a própria estrutura física do equipamento é favorável à amplificação dos 

níveis sonoros. 

Uma fonte pouco registrada durante o nosso período coleta de dados foi o manuseio 

(elevar/abaixar) da plataforma de base (14,3%), fato relevante devido ao NPS gerado durante 
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essa manipulação. No modo cuidadoso de manuseio, a elevação da plataforma de base pode 

atingir 118dB em pico (LICHTIG; MAKI, 1992) e, em média, 78,1dBC e ao abaixá-la 

78,8dBC (RODARTE et al., 2005a). No modo brusco, os NPS podem ser de 122dB em pico 

(LICHTIG; MAKI, 1992) e de 90,9dBC durante a elevação e de 92,2dBC no abaixar 

(RODARTE et al., 2005a). 

Em estudo anterior, constatamos também que a manipulação cuidadosa gera NPS 

intenso dentro da incubadora e que esse ruído quase sempre dobra ou triplica quando a mesma 

situação de manipulação é realizada bruscamente (RODARTE et al., 2005a). 

Destacamos que durante a coleta de dados de 11 RN a lixeira se encontrava ao lado da 

incubadora e constituiu como fonte de ruído intenso em dez desses bebês.  

A abertura e o fechamento da porta de correr da unidade neonatal foi uma fonte 

freqüente de ruído intenso. Mesmo com a localização da porta distante da incubadora, essa 

esteve presente como fonte de ruído intenso em todos os RN que estavam na enfermaria que 

dispõe desse tipo de porta. 

Em pesquisa na unidade de cuidados mínimos do mesmo hospital do presente estudo, 

Zamberlan (2006) constatou que a fonte geradora do maior NPS foi o abrir e o fechar da 

tampa da lixeira, com Leq entre 51,9 a 76,1dBA (média de 59,3dBA). Os maiores Lmax 

também decorreram do manuseio da tampa da lixeira (77,2dBA), seguida da abertura e 

fechamento da porta de correr da ante-sala da unidade neonatal com a porta da enfermaria 

estudada aberta (74,9dBA). Destacamos que esse modelo de lixeira e da porta de correr 

continuam em uso por ocasião da coleta de dados do presente estudo. 

A autora destaca que a conversação na ante-sala não modificou o nível sonoro na 

enfermaria, mesmo com sua porta de acesso aberta, possivelmente porque as pessoas 

conversavam em intensidade fraca a moderada de voz (ZAMBERLAN, 2006). Tal fato 

divergiu do constatado no presente estudo, pois a conversa na ante-sala esteve presente como 
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uma das fontes de ruído intenso (Lmax > 65dBA) na incubadora em seis (54,5%) dos 11 RN 

que estavam com a incubadora próxima a essa ante-sala. 

Conforme destacado anteriormente, a conversa na unidade do presente estudo foi uma 

das fontes de ruído mais freqüente e intensa. Zamberlan (2006) dimensionou Leq de até 

63,8dBA para a conversa entre os profissionais, durante a passagem de plantão da 

enfermagem e visita médica. 

Ichisato (2004) e Zamberlan (2006) observaram mudanças de atitudes da equipe em 

decorrência dos seus estudos [efeito Hawthorne (FLETCHER; FLETCHER; WAGNER, 

1996)], verificando uma preocupação com as fontes de ruído e as passagens de plantão em 

tonalidade de voz baixa. No presente estudo, mesmo com a observação de algumas atitudes de 

preocupação com os NPS na enfermaria, a conversa na unidade foi uma das fontes mais 

freqüentes e em muitos momentos ocorreu em períodos contínuos.  

Warnock (2003) considera em seu ectograma algumas fontes sonoras como 

desencadeadoras de comportamentos de estresse, dentre elas a conversa e a abertura e 

fechamento da porta da unidade. Em nosso estudo, essas se confirmaram como fontes de 

ruído intenso e foram freqüentes. 

Da análise das imagens filmadas, observamos também que a limpeza terminal da 

incubadora e do berço na unidade constituiu como outra fonte de ruído intenso. Assim, a 

possibilidade da limpeza desses equipamentos ocorrer em outro local, devido à demora no 

processo, seria importante para contribuir com um ambiente de cuidado ao neonato menos 

ruidoso. 

O estudo de Long, Lucey e Philip (1980), citado anteriormente, também avaliou o 

nível de ruído na UTIN. Os NPS na unidade estiveram entre 60 a 75dBA, elevando-se para 70 

a 75dBA em decorrência de determinadas atividades da equipe: fechamento de portas, do 

recipiente destinado ao descarte de fraldas (lixeira), das portinholas das incubadoras e das 
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gavetas, risadas, coleta de lixo e conversações. Os autores destacaram que as fontes dos ruídos 

intensos e súbitos na incubadora foram o fechamento das portinholas e a pancada do 

equipamento de raio X no lado dessa. Igualmente no presente estudo, constatamos que essas 

atividades da equipe são fontes de ruído intenso, à exceção da coleta de lixo. Kent et al. 

(2002) destacaram que a atividade da equipe foi o que mais contribuiu com o ruído na UTIN. 

Os autores desses dois estudos não especificaram as fontes de ruído na incubadora. 

 Ichisato (2004) traz que o número de pessoas, a tonalidade das conversas, a presença 

de alarmes, a manipulação não cuidadosa no ato de fechar armários, gavetas e tampas de lixo, 

o alto fluxo de água na torneira do lavabo e a queda de objetos foram as fontes que geraram os 

NPS mais intensos na UTIN. Zamberlan (2006) também aponta a conversa e o manejo do 

ambiente pelos profissionais (manipular bruscamente a lixeira, as portas e os berços e a 

manutenção dos alarmes sonoros dos equipamentos em intensidade elevada e não atendê-los 

prontamente quando acionados) como atitudes que geram ruídos intensos na unidade 

neonatal. Mesmo sendo o ambiente dos dois estudos anteriores (macroambiente da unidade 

neonatal) distintos do ambiente da presente investigação (microambiente da incubadora), as 

fontes de ruído intenso presentes no ambiente externo à incubadora aqui apresentadas  

corroboram com as afirmações e constatações desses autores, exceto o fluxo de água na 

torneira do lavabo. 

Os níveis sonoros e as fontes de picos de ruído (≥ 65dBA) foram investigados em uma 

UTIN de um hospital universitário de Taiwan, por Chang, Lin e Lin (2001). As principais 

fontes dos picos de ruído foram: a conversação entre a equipe, a colisão do carro inoxidável 

ou dos aparatos, o abrir ou o fechar da tampa do lixo, os alarmes dos monitores, telefones ou 

pagers, o sistema de rádio difusão, a movimentação de carro, cadeira ou equipamento, o 

manuseio do equipamento de suprimento de oxigênio, a colisão ou limpeza do berço 

aquecido, a abertura ou o fechamento das gavetas, o choro de outros RN, a queda de objetos, 
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o andar e o correr da equipe e a conversa da equipe com os familiares. A maioria das fontes 

de picos de ruído desse estudo foi semelhante às fontes de ruído intenso, Lmax maiores que 

65dBA, constatadas por nós; no entanto, não esteve presente como fonte de ruído intenso 

durante os momentos da nossa coleta as seguintes fontes: o alarme sonoro de telefones ou 

pagers, o manuseio do equipamento de suprimento de oxigênio e a equipe correndo. Na 

unidade neonatal onde se realizou o presente estudo, não há sistema de rádio difusão e os 

berços não são aquecidos, mas observamos que a colisão de um objeto com outro gera ruídos 

intensos.  

Em um estudo sobre a implantação de um período de intervenção denominado quieto 

na UTIN, com a redução da luz, do ruído, da atividade da equipe e da manipulação do bebê, 

Slevin et al. (2000) registraram níveis sonoros de 58dB durante as atividades normais da 

unidade, os quais foram reduzidos para 54dB durante o período em teste. Os autores 

verificaram que 80% dos níveis sonoros de 70dB ou mais foram associados com atividades 

variadas da equipe: conversação, risadas, alarme sonoro do telefone e rasgar papéis - 70dB, 

alarmes de monitores - 75dB, arrastar cadeira, gabinete de medicação e chaves - 80dB, 

desempacotar os suplementos médicos - 82dB e manejo da lixeira - 84dB. A pesquisa 

demonstra que o ruído na UTIN pode ser significativamente reduzido pelo aumento de 

conhecimento da equipe. Os autores destacam que a UTIN pode ser menos ruidosa e 

iluminada e o bebê pode ser menos manipulado; acreditam que essa concepção deve ser 

incorporada na prática diária da equipe de saúde, pois o período quieto pode trazer benefícios 

para os bebês doentes em termos de melhoria no cuidado e com redução das respostas de 

estresse. Ressaltamos que os autores não especificaram a escala de compensação utilizada 

durante a mensuração dos níveis sonoros. 

Diante dos níveis sonoros dimensionados por Slevin et al. (2000) nas situações de 

conversa, alarme dos monitores, arrastar cadeira e manuseio do lixo, preocupa-nos o potencial 
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nível sonoro da unidade neonatal em que realizamos o presente estudo, pois essas fontes de 

ruído tiveram prevalência muito alta: 100%, 85,7%, 91,4% e 68,6%, respectivamente e, em 

muitas vezes, ocorreram simultaneamente.  

Acresça-se ainda, o fato do sistema nervoso imaturo dos RN prematuros, quando 

comparados ao RN a termo, ser visivelmente mais susceptível aos estímulos ambientais 

sensoriais da unidade neonatal (GORSKI et al., 1983). 

Durante um programa educacional implantado por Elander e Hellström (1995), foram 

demonstrados para a equipe os seguintes níveis sonoros (sem especificação da escala de 

compensação usada) produzidos durante algumas atividades de rotina na unidade neonatal: 

ruído dentro da incubadora - 45dB, relato verbal de um caso entre enfermeiras - 50dB, 

movimentação de cadeira, choro do RN e rádio em volume normal - 55dB, colocar o 

prontuário ou a bandeja em cima da incubadora - 60dB, alarme do monitor, conversação em 

voz alta e tosse - 65dB, alarme da incubadora e fechar a porta do armário - 70dB, fechar 

cuidadosamente a portinhola e conversação normal com o RN na incubadora - 75dB, risada e 

batida rápida na incubadora por uma pessoa - 80dB, colocar a mamadeira em cima da 

incubadora e choro do RN na incubadora - 85dB, colocar escova de cabelo em cima da 

incubadora - 90dB e fechar sem cuidado a portinhola - 95dB. 

Tijunelis, Fitzsullivan e Henderson (2005) registraram os Lpeak de variadas fontes de 

ruído as quais poderiam ser facilmente modificadas pela equipe: bater com força as gavetas 

(90dB) e as portas (91dB), conversação entre os médicos atendentes (91dB) e entre os 

estudantes de medicina (93dB), risada da equipe (94dB), fechamento da lata metálica de 

descarte/lixo (100dB), dentre outras. Os autores concluem que o ambiente da unidade é 

excessivamente ruidoso, as fontes de ruído são facilmente identificadas e a modificação 

dessas pode favorecer o decréscimo do estresse no trabalho, a prevenção de erros na 

assistência e propiciar um ambiente mais agradável e quieto para os pacientes.  
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Em um estudo de pré e pós-teste com o uso de um alarme com sensor luminoso 

acionado quando o ruído fosse maior ou igual a 65dBA, Chang et al. (2006) registraram as 

fontes de ruído súbito dentro da incubadora e no berço aquecido. As quatro fontes principais 

de ruído súbito na incubadora, antes do uso do alarme, foram: as atividades da equipe 

(57,5%), os alarmes dos monitores (19,2%), a conversação da equipe (10,3%) e a instalação 

de suplemento de oxigênio (6,3%). Essas fontes se mantiveram depois da instalação do alarme 

luminoso, porém reduziram em 71,5%, passando de 630 momentos de ocorrência no período 

de pré-teste para 185 vezes no pós-teste. As principais fontes de ruído súbito no berço 

aquecido foram as conversações (51,3%), o alarme de monitores (18,7%), as atividades de 

enfermagem (9,7%) e os movimentos de carrinhos ou equipamentos (4,3%), com a redução da 

ocorrência de 2067 picos de ruído no pré-teste para 748 no pós-teste. Os autores confirmam 

que o alarme sonoro luminoso foi efetivamente relevante para minimizar o ruído na UTIN, 

com significante importância clínica no ambiente de cuidados para os RN, reduzindo a 

ocorrência de episódios com ruído súbitos (peak noise) devido principalmente às atividades 

de cuidado e à conversação entre a equipe, com o alivio do estresse gerado pelo ruído, 

principalmente nos RN em estado crítico.  

Em comparação das principais fontes de ruído na incubadora da presente investigação 

com as do estudo de Chang et al. (2006), observamos que essas foram semelhantes, à exceção 

da fonte instalação de suplemento de oxigênio. Em nosso estudo, as atividades da equipe de 

manipulação do bebê e da incubadora, o alarme do monitor de freqüência cardíaca e saturação 

de oxigênio e, principalmente, a conversação na unidade e no entorno da incubadora foram 

constantes fontes de ruído intenso.   

Os efeitos adversos do ruído intenso reforçam as recomendações visando à sua 

redução nas unidades neonatais, cujo impacto tem sido dimensionado. Trapanotto et al. (2004) 

acreditam que bebês em UTIN, local onde esse tipo de estímulo é repetitivo e prolongado, 
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poderiam sofrer mais os efeitos do estresse. Concordamos com esses autores quando 

ressaltam que é praticamente impossível prevenir alguns tipos específicos de ruído nas UTIN, 

pois muitos são típicos desse ambiente. Entretanto, outros involuntariamente produzidos pela 

equipe poderiam ser controlados para reduzir o nível de estresse nos bebês. Os autores 

sugerem como possível solução para os ruídos inevitáveis o uso de touca nos RN para 

minimizar o ruído contínuo e repetitivo, como, por exemplo, o ruído da ventilação. 

Refletindo sobre os dados encontrados e os da literatura, constatamos que as fontes de 

ruído na incubadora e na unidade neonatal são diversas e constantes. Com base na 

recomendação para UTIN e incubadora da AAP (1997) e na mais recente norma do 

Consensus Committee on Recommended Standards for Advanced Neonatal Care (2007) para 

qualquer ambiente de cuidado do bebê, as quais recomendam o nível sonoro médio de até 

45dBA, verificamos que todos os estudos aqui relatados estão muito acima do padrão 

aceitável. As situações diárias, diversas e corriqueiras do manuseio da incubadora produzem 

níveis sonoros intensos como foi reportado pelos diferentes estudos (ANAGNOSTAKIS et 

al., 1980; BESS; PEAK; CHAPMAN, 1979; FASOLO; MOREIRA; ABATTI, 1994; 

GOMES; CRIVARI, 1998; LICHTIG; MAKI, 1992; NZAMA; NOLTE; DÖRFLING, 1995; 

PARRADO; COSTA FILHO, 1992; RODARTE et al., 2005a; RODARTE; SCOCHI; 

SANTOS, 2003). O atual padrão para o mais elevado NPS (Lmax de até 65dBA) é bem inferior 

aos níveis sonoros por nós registrados anteriormente durante o manejo da incubadora. Assim, 

acreditamos que o modo de manuseio cuidadoso seria uma forma efetiva e simples de 

minimizar os ruídos súbitos e intensos produzidos durante a manipulação. No entanto, para 

assegurar a manipulação cuidadosa, é fundamental a educação continuada e permanente dos 

cuidadores (equipe de saúde e familiares), abordando a temática ruído ambiental, em especial 

nas incubadoras (RODARTE  et al., 2005a; RODARTE; SCOCHI; SANTOS, 2003; 

RODARTE et al., 2005b).  
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Acreditamos que a combinação do manejo cuidadoso do ambiente e o agrupamento de 

cuidados, ambos componentes do cuidado desenvolvimental, irá reduzir a sobrecarga da 

estimulação sonora intensa a qual os bebês estão expostos no ambiente neonatal, 

principalmente nas incubadoras, pois como foi demonstrado, as principais fontes de ruídos 

intensos e súbitos decorrem da manipulação da incubadora e do manuseio do RN pela equipe.  

Recentemente, alguns autores (HOLSTI et al., 2005a, 2005b) questionaram a eficácia 

do agrupamento de cuidados proposto pela filosofia do cuidado desenvolvimental, pois de 

acordo com os seus estudos, essa estratégia produz significantes reações comportamentais e 

autônomas nos prematuros. Acreditamos que o agrupamento de cuidados é benéfico para os 

RN devido propiciar um período maior de repouso e diminuir a quantidade de manipulação 

desnecessária da incubadora, reduzindo conseqüentemente a exposição do bebê a ruídos 

intensos e súbitos. Isto não se contrapõe aos questionamentos dos autores, pois o que se alerta 

é que esse agrupamento deve ser dosado de acordo com a reatividade do bebê para se evitar 

alterações clínicas decorrentes dessa superestimulação concentrada no mesmo horário.  

Destacamos também que a manutenção preventiva e a mensuração objetiva e periódica 

dos níveis sonoros das incubadoras poderiam ser formas de se evitar que os bebês utilizassem 

um equipamento com intenso nível sonoro e prevenir os possíveis distúrbios no sistema 

auditivo e as respostas fisiológicas e comportamentais negativas decorrentes da exposição ao 

ruído (RODARTE et al., 2005a; RODARTE; SCOCHI; SANTOS, 2003). Acreditamos, 

também, que um maior número de profissionais em atuação nas unidades neonatais evitaria a 

sobrecarga de trabalho e ajudaria a minimizar os altos níveis de ruído nas incubadoras, pois 

cada profissional teria mais tempo para manusear cuidadosamente o bebê e todos os 

equipamentos necessários para o cuidado desenvolvimental individualizado.  
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4.4 Reatividade do prematuro diante de um ruído intenso 

 

 Neste momento, apresentamos os resultados e a discussão acerca das respostas 

fisiológicas e comportamentais diante de ruídos intensos (Lmax > 65dBA) dos 20 RNPT que 

participaram desta etapa do estudo, seguindo a seguinte seqüência: freqüência cardíaca e 

saturação de oxigênio, atividade reflexa, mímica facial, atividade corporal e estado de 

sono/vigília. Ressaltamos que a exclusão dos 15 RNPT deve-se ao fato desses bebês terem 

tido como fontes de ruído intenso o choro e/ou agitação e a manipulação do prematuro, fato 

que impossibilitou a análise da reatividade.  

 

 4.4.1 Respostas fisiológicas 

   

  4.4.1.1 Freqüência cardíaca e saturação de oxigênio 

 

Foram analisadas as médias dos valores médios, mínimos e máximos da freqüência 

cardíaca (FC) e da saturação de oxigênio (SaO2), nos diferentes períodos (anterior e posterior 

ao ruído intenso), conforme demonstra a tabela 7.  

 

Tabela 7 – Variabilidade, média, desvio padrão e mediana da FC e SaO2 nos períodos anterior 
e posterior ao ruído intenso e respectivos valores de p. Ribeirão Preto-SP. 2007. 

 
Período Anterior Período Posterior Respostas 

Fisiológica Var Média (DP) M Var Média (DP) M 
p 

(α=0,05)
      FC        média 114-182,9 140,6 (16) 138 101,4-162,5 138 (15,6) 136,9 0,983 

(bpm)     mínima 114-162 134,2 (14,2) 135 69-154 129,7 (19,3) 132 0,679 
   máxima 114-187 145 (16,3) 144,5 114-187 146,3 (17,2) 148 0,517 

SaO2        média 87,2-97,8 95,3 (2,7) 96,2 90-98 95,5 (2,1) 95,9 0,679 
 (%)      mínima 86-97 93,8 (3,5) 95 84-98 94 (3,3) 95 0,566 

máxima 88-99 96,2 (2,7) 97 90-98 96,5 (1,9) 97 0,206 
Var: variabilidade; DP: desvio padrão; M: mediana. 
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As diferenças na FC e na SaO2 média, mínima e máxima, nos períodos anterior e 

posterior ao ruído intenso, não foram estatisticamente significativas (p>0,05). Em ambos os 

períodos, nenhuma das médias da FC apresentou-se acima de 146bpm e da SaO2 abaixo de 

93%, com todas as médias dentro da normalidade, segundo Oberlander e Saul (2002) e 

Sweetwood (1982).  

A tabela 8 retrata a variabilidade da FC e da SaO2 para cada um dos 20 RNPT 

analisados diante de um ruído intenso.  

 

Tabela 8 – Valores mínimos, máximos e médias da FC e SaO2 nos períodos anterior e 
posterior ao ruído intenso - dBA a que cada um dos 20 prematuros esteve 
exposto durante os cuidados em incubadora. Ribeirão Preto-SP, 2007.  

 
FC (bpm) SaO2 (%) 

Anterior Posterior Anterior Posterior 
Cód 
RN 

Lmax 
(dBA) 

Mín Máx Méd Mín Máx Méd Mín Máx Méd Mín Máx Méd
02 76,8 123 139 130 138 159 147 95 97 96 95 97 97 
03 70,1 125 129 128 124 135 131 90 98 95 93 96 95 
04 72,7 121 136 129 134 138 135 94 96 96 94 96 96 
05 72,1 148 154 151 148 153 150 95 97 96 97 98 98 
06 73,6 128 134 132 132 136 134 96 97 97 96 97 97 
07 70,4 154 157 155 150 158 155 97 97 97 96 97 97 
09 75,4 124 130 127 124 127 125 93 96 94 94 96 95 
10 71,8 127 143 136 129 144 137 97 98 98 97 98 98 
11 82,1 120 123 121 118 120 119 92 94 93 93 94 94 
12 85,7 152 157 156 - - - 86 88 87 - - - 
14 71,1 157 161 159 151 158 155 97 98 97 97 98 97 
17 75,9 135 147 141 130 160 147 93 97 96 92 98 96 
22 95,9 135 145 139 140 148 141 94 97 96 95 96 96 
23 72,3 115 144 133 123 136 129 86 97 94 91 97 95 
24 80,6 139 166 158 154 154 154 96 97 97 97 97 97 
25 77,2 114 114 114 114 114 114 90 90 90 90 90 90 
26 72,0 162 187 183 110 187 163 97 99 98 84 98 92 
27 72,2 137 145 142 143 165 148 96 97 96 95 96 96 
30 72,7 135 139 137 135 138 137 97 98 97 98 98 98 
32 76,3 135 150 142 69 150 101 96 97 97 92 96 93 

Cód RN: código do recém-nascido; Mín: mínimo; Máx: máximo; Méd: média; -: sem sinal. 
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Houve perda de dados da FC e SaO2 em um prematuro (RN 12) no período posterior 

ao ruído em decorrência da perda de sinal no monitor por alterações nas conexões dos 

eletrodos à pele provocada pela movimentação do bebê.  

 Mesmo não encontrando diferença estatisticamente significativa nas respostas 

fisiológicas entre os períodos anterior e posterior ao ruído, destacamos que em cinco 

prematuros (25%), RN 02, 17, 26, 27 e 32, a variabilidade da FC foi acima de 20bpm, sendo 

que no último (RN 32) a FC mínima esteve abaixo da faixa da normalidade, e no RN 26 a 

SaO2 mínima (84%) esteve abaixo da faixa da normalidade e a FC máxima (187bpm) acima, 

após o ruído intenso e súbito. 

 Destacamos que esses bebês que demonstraram variações clinicamente relevantes 

apresentaram riscos combinados (permanência na UTIN maior que 48 horas, permanência em 

incubadora maior que sete dias, uso de medicação ototóxica, peso ao nascimento inferior a 

1500g, Apgar de 0 a 4 no 1º minuto, ventilação mecânica maior que cinco dias e/ou uso de 

drogas psicotrópicas durante a gestação) para a perda auditiva, além da exposição a níveis de 

ruído intenso.  

 Cabe ainda a ressalva de que esses parâmetros foram dimensionados logo após o ruído 

intenso, sem conhecer, portanto, seu efeito a longo prazo sobre a condição clínica e o 

processo de crescimento e desenvolvimento do prematuro. 

 Fonseca (1989) também não encontrou uma significativa relação entre exposição ao 

ruído e a média da FC, mas os seus prematuros, como destacaremos posteriormente, 

apresentaram variações clinicamente relevantes diante do ruído intenso, o que está em 

consonância com Zahr e Balian (1995). 

Por outro lado, alguns estudos encontraram relação entre ruído e respostas fisiológicas, 

entretanto nenhum deles avaliou as respostas fisiológicas diante de ruídos do cotidiano da 
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unidade neonatal, mas provocados artificialmente pelo pesquisador durante algumas vezes e 

com NPS mais intensos. 

 Um estudo citado por Northern e Downs (2005) verificou que quando um ruído 

inesperado de 70dB atinge a intensidade máxima em alguns milissegundos, o RN apresenta 

uma reação defensiva aumentando a FC. Russo e Santos (1994) acreditam que a aceleração 

cardíaca ocorre quando o bebê apresenta uma reação de medo para o estímulo e a 

desaceleração é concebida como parte da resposta de orientação que ocorre quando há o 

interesse pelo estímulo. 

 Long, Lucey e Philip (1980) realizaram em dois RN a observação sonora e o registro 

poligráfico das freqüências cardíaca e respiratória, da tensão transcutânea de oxigênio e da 

pressão intracraniana. O registro poligráfico demonstrou que ruídos súbitos intensos causaram 

decréscimo da tensão transcutânea de oxigênio e aumento da pressão intracraniana. Em quatro 

horas de registro, nove estímulos de ruído súbito foram observados. Em seis desses estímulos, 

houve a queda da tensão de oxigênio transcutâneo e aumento da pressão intracraniana. Todos 

os estímulos súbitos causaram aumento das freqüências cardíaca e respiratória. Destacamos 

como limitação do estudo o fato de os autores não apresentarem dados sobre a intensidade de 

pressão sonora que desencadeou as alterações descritas e nem os valores dessas alterações. 

 Graven (2000) ressalta que ruídos súbitos maiores que 70dB podem causar uma série 

de respostas fisiológicas, dentre elas, as mudanças na FC, na pressão sangüínea, na 

oxigenação, na respiração, no peristaltismo intestinal e no consumo de glicose. O autor 

destaca que o controle de ruídos pode contribuir para a estabilização fisiológica durante o 

cuidado crítico. 

Assim, diferentemente de Graven (2000) e Long, Lucey e Philip (1980) e o estudo 

citado por Northern e Downs (2005), não verificamos mudanças significativas nos padrões 

fisiológicos observados, o que pode ser justificado pelas diferenças metodológicas, pois 
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nessas pesquisas os ruídos súbitos podem ter sido mais intensos do que os analisados neste 

estudo, além dos RN terem sido expostos ao ruído por um número maior de vezes. 

 Os ruídos de mais de 70dB decorrentes de determinados procedimentos de 

enfermagem foram relacionados por Fonseca (1989) com a pressão arterial, as freqüências 

respiratória e cardíaca e comportamento de 20 RN pré-temo. O autor encontrou uma 

correlação moderada entre ruído e freqüência respiratória e uma correlação fraca entre o nível 

de ruído e a FC e pressão arterial. 

Zahr e Balian (1995) avaliaram os efeitos da rotina de procedimentos de enfermagem 

e eventos de ruído intenso nas respostas fisiológicas e comportamentais de 55 prematuros. 

Foram avaliados 19 procedimentos de enfermagem considerados corriqueiros na UTIN, os 

quais foram divididos em quatro categorias: procedimentos altamente invasivos como a 

aspiração e a punção, procedimentos moderadamente invasivos como a fisioterapia pulmonar, 

procedimentos minimamente invasivos como a administração de medicamentos e outras 

atividades como mudança de vestuário e alimentação. A presença de ruídos intensos na UTIN, 

como o alarme de monitores, o toque do telefone, o rádio, a conversa alta e o choro do RN, 

também foram contabilizados. Mudanças na SaO2 foram significativas perante os eventos 

ruidosos e das intervenções de enfermagem, mas as mudanças ocorridas nas freqüências 

cardíaca e respiratória não foram significativas para os mesmos. Entretanto, em alguns bebês, 

o ruído e as intervenções de enfermagem desencadearam importantes mudanças nos padrões 

fisiológicos. O ruído juntamente com a intervenção de enfermagem gerou uma queda aguda 

na SaO2 em 20% dos bebês, uma aguda ascensão nas freqüências cardíaca e respiratória em 

19% e 13% dos RN, respectivamente. A variabilidade dos valores da SaO2, 80 a 98%, indicou 

que alguns bebês tiveram significantes decréscimos nos seus níveis de oxigenação. Os 

aumentos agudos na FC sugerem que o ruído e as intervenções de enfermagem são suficientes 

para causar uma resposta do sistema simpático e levar a um maior gasto de energia nesses 
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bebês. Mesmo sem apresentar mudanças significantes na média da FC, a variabilidade de 66 a 

189bpm indica que alguns RN tiveram variações clínicas importantes nas suas respostas 

fisiológicas.  

 Alguns estudos incluíram também a análise dos efeitos de estímulos sonoros 

repetitivos nos padrões fisiológicos. Bridger (1961) estimulou 50 RN a termo com repetidas 

séries de estímulos auditivos em tom puro a uma intensidade constante e verificou a FC 

durante os primeiros cinco segundos da estimulação. Os dados indicaram que quando o bebê 

assustava, sua FC ficava acima do nível pré-estímulo; quando nenhuma resposta 

comportamental era observada, a FC permanecia relativamente a mesma. Muitos RN 

demonstraram habilidade para habituar suas respostas se o mesmo estímulo era aplicado com 

um intervalo menor que cinco segundos, cessando a resposta de susto marcante em todos 

esses RN e em alguns (não especificado pelo autor) houve a cessação de qualquer resposta. 

Entretanto, quando um outro estímulo era apresentado, os bebês usualmente assustavam e 

apresentavam um aumento na FC, demonstrando uma discriminação sensorial. 

Estímulos auditivo (chocalho e campainha) e tátil (filamento plástico) foram aplicados 

por Field et al. (1979) em 18 RN saudáveis a termo e 18 prematuros de alto risco. Os 

estímulos auditivos de 90dBA eram produzidos manualmente a uma distância padrão de 15cm 

da orelha do bebê. Cada estimulação consistia de cinco breves agitações do chocalho ou 

pressionamento do botão da campainha por cerca de 2,5 segundos. A estimulação tátil era 

feita no lado inferior esquerdo do abdômen e era composta por cinco rápidas apresentações do 

filamento por aproximadamente 2,5 segundos. Ambos os grupos de RN responderam 

inicialmente a todos os estímulos com aceleração cardíaca. Os bebês a termo responderam 

com decréscimo das respostas cardíacas perante a repetição dos estímulos - resposta de 

recuperação. No grupo de prematuros não foi observado decréscimo da resposta cardíaca. Os 
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autores acreditam que esse padrão de resposta nesses neonatos pode decorrer da imaturidade 

potencial e da exposição dos prematuros a procedimentos invasivos e dolorosos. 

Vranekovic et al. (1974) investigaram em 45 RN (30 a termo e 15 pré-termo) a 

variabilidade da FC e a resposta cardíaca perante um estímulo auditivo de cinco segundos de 

duração na intensidade de 100dB. Todos os RN estavam em sono profundo quando foram 

monitorados. A FC foi continuamente monitorada e calculada a média e o desvio padrão nos 

10 segundos que antecederam ao estímulo. Os RN tenderam a demonstrar uma resposta 

difásica: aceleração inicial seguida por uma ressaltada desaceleração abaixo da linha base. A 

aceleração primária perante o estímulo auditivo teve, em média, 16,8 batimentos cardíacos 

acima da média do período pré-estímulo; a fase de desaceleração apresentou uma média de 

7,5 batimentos abaixo da média basal. Os bebês com maiores níveis médios de FC tenderam a 

demonstrar menores acelerações, enquanto os maiores desvios padrões precederam as maiores 

acelerações. A média da FC pré-estímulo foi significantemente maior nos prematuros, que, no 

entanto, demonstraram respostas mais suaves diante do estímulo auditivo. 

 As respostas cardíacas de 20 RN a termo expostos a um ruído branco de 90dBA (3cm 

de distância da orelha), durante quatro segundos, foram analisadas por Franco et al. (1996), os 

quais consideraram queda ou aumento na FC uma mudança maior que 10% nos valores 

basais. Antes dos bebês serem expostos ao ruído, nenhuma diferença significativa foi 

encontrada entre a posição do corpo supina e prona. O ruído foi apresentado durante o sono 

dos RN e registrou-se uma mudança bimodal na FC em todos os sujeitos. Os autores 

concluíram que o sono na posição prona é caracterizado por menores mudanças na FC (menor 

queda e variabilidade) e poucas e curtas apnéias centrais quando comparado com a posição 

supina.  Ressaltam que ainda não é conhecido o motivo do sono em prono estar associado 

com menores respostas cardíacas para o ruído ambiental. Os autores não justificaram o 
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critério utilizado para considerar como mudança no padrão cardíaco a variação de 10% em 

relação aos valores basais.  

Barreto et al. (2006) compararam a resposta cardíaca entre prematuros de quatro a 

cinco meses de idade corrigida e bebês a termo com quatro meses de idade, diante de 

diferentes estímulos sonoros de 65dBA com duração de um minuto. Cada bebê foi exposto a 

ambos os estímulos: ruído da UTIN com vozes e alarme de monitores (ruído intervenção) e 

ruído rosa (ruído controle). Analisaram a FC nos dez segundos anteriores ao estímulo sonoro 

e nos 20 segundos durante a estimulação. O teste teve início quando o bebê estava no estado 

alerta quieto. Tanto os prematuros quanto os bebês a termo responderam similarmente para o 

ruído da UTIN e para o ruído controle, sem diferir significativamente a FC diante do primeiro 

estímulo apresentado, independentemente se era o ruído da UTIN ou o controle, fato que pode 

ser devido ao estímulo auditivo não ter sido distinguido de outro estímulo no ambiente de 

teste. No entanto, as FC dos bebês alteraram significantemente em reposta ao início do 

segundo estímulo auditivo. Nos bebês a termo a freqüência decresceu diante do estímulo, o 

que demonstra que eles processaram o ambiente teste suficientemente a tempo de reagir ao 

estímulo como novo e indicaram uma resposta de orientação. Já nos prematuros não houve 

uma mudança confiável na FC ao início do segundo estímulo sonoro, com a responsividade 

reduzida perante a estimulação auditiva em comparação com os bebês a termo.   

A reflexão sobre as considerações de Barreto et al. (2006) e a reatividade observada no 

presente estudo, nos leva a inferir que, possivelmente, as mudanças não significativas na FC e 

SaO2 foram devido à exposição dos prematuros a um ambiente sonoro constantemente 

ruidoso, com diversas e freqüentes fontes de ruído intenso.  

Miller e Byrne (1983) monitoraram a FC de 24 RN, em resposta a quatro condições de 

estímulo a uma intensidade de 78dBA: transição longa-curta e apresentação contínua-pulsátil. 

Cada bebê em estado de sono leve participou de duas sessões de teste separadas por um tempo 
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de dez a 15 minutos. As sessões consistiam de um período pré-estímulo (30 segundos sem 

estimulação), um período de estimulação auditiva (dois minutos com um determinado 

estímulo) e um período pós-estímulo (dois minutos sem estimulação). Os resultados 

encontrados demonstraram uma significante aceleração na FC em todas as análises em 

resposta aos estímulos.  

Wharrad e Davis (1997) avaliaram em 42 RN (20 pré-termo e 22 a termo) o padrão da 

resposta autônoma (freqüências cardíaca e respiratória) diante da ausência (controle) ou 

presença de um estímulo sonoro, ruído branco de 80, 90 ou 100dB de intensidade. A FC 

média para cada bloco de cinco segundos, nos períodos pré-estímulo, estímulo e pós-estímulo, 

foram calculadas e a presença ou a ausência dos movimentos corporais foram estabelecidos 

através do limiar do sinal obtido pelo colchão. As mudanças nas médias da FC dos 

prematuros foram de 2,6bpm para o estímulo com 90dB de intensidade (diferença entre os 

períodos pré-estímulo e pós-estímulo) e nos RN a termo de 1,9bpm para o estímulo com 

intensidade de 100dB. As médias máximas da FC foram maiores durante os períodos de 

estimulação sonora. Os RN a termo apresentaram maiores mudanças na FC durante a 

presença do ruído, apesar de menores valores basais. Os autores acrescentam que as 

acelerações e desacelerações da FC em diferentes magnitudes foram contabilizadas nos 

períodos pré-estímulo e estímulo visando determinar o melhor critério para discriminar entre 

ausência e presença sonora. Acelerações na FC maiores ou iguais a 5 a 7bpm para os RN pré-

termo e a termo, respectivamente, foram consideradas o melhor critério para estabelecer uma 

resposta cardíaca perante o ruído. Desse modo, menores mudanças na FC foram necessárias 

para detectar a resposta no grupo de prematuros e maiores mudanças nos RN a termo.  

Se considerarmos tal critério para os valores médios da FC dos prematuros 

investigados, verificamos que houve resposta cardíaca de aceleração em quatro (20%) RN 

(02, 04, 17 e 27) e desaceleração acentuada em dois (10%) outros (26 e 32). 
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O estudo de Gagnon, Leung e McNab (1999) medindo a oxigenação cerebral, revelou 

um prejuízo de 20 a 50% do volume sangüíneo, com duração de cinco a 60 segundos, para 

eventos de rotina na unidade neonatal, tais como: conversação, bater na incubadora, abrir a 

porta da incubadora, cobrir o RN com cobertor, toque, alimentação aquecida e punção de 

calcâneo, as quais podem ocorrer até 22 vezes por hora. Os dados desses autores são 

preocupantes quando observamos que três dos eventos por eles citados (conversação, bater na 

incubadora e abrir portinholas) constituíram-se em fontes de ruído intenso e freqüentes, 

principalmente a conversa e a abertura de portinholas.  

Conforme relatado anteriormente, Johnson (2001), em seu estudo de intervenção, 

também examinou em 65 RN a SaO2, no intuito de analisar o efeito de uma espuma acústica 

no nível de ruído. Constatou que todos os RN melhoraram a oxigenação em 1% e que esse 

efeito foi mantido na condição pós-estudo. 

Slevin et al. (2000) avaliaram o impacto de um período de intervenção na UTIN nas 

respostas fisiológicas dos bebês. O estudo teve a participação de dez prematuros em uso de 

ventilação mecânica. Cada bebê foi observado por uma hora durante a atividade normal e por 

uma hora durante o período quieto. A intervenção consistia em implantar um protocolo para 

reduzir a luz, o ruído, a atividade da equipe e a manipulação do bebê. A FC, a pressão 

sangüínea, a saturação de oxigênio e os movimentos do bebê foram registrados durante o 

período quieto e comparados com o período de atividade normal. As modificações no 

ambiente da UTIN durante o período quieto foram associadas com um significante 

decréscimo médio de 2mmHg na pressão sangüínea diastólica e na pressão arterial. As outras 

respostas fisiológicas não tiveram alterações significativas, embora tenha ocorrido um 

decréscimo médio de 2mmHg na pressão sangüínea sistólica, um aumento médio de 3bpm na 

FC e de 0,25% na SaO2.  
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Babisch (2005) ressalta que altos níveis de estresse hormonal e de pressão sangüínea 

são encontrados em crianças expostas a elevados níveis de ruído na comunidade. Destaca 

também que o estresse persistente em decorrência do ruído aumenta o risco de desordens 

cardiovasculares, como alta pressão sangüínea e doença isquêmica do coração.   

Com base na literatura apresentada, destacamos a relevância dos estudos a longo prazo 

com os prematuros expostos por longos períodos aos níveis sonoros intensos nas incubadoras 

e nas unidades neonatais com o objetivo de verificar os possíveis efeitos iatrogênicos futuros 

desses ambientes de cuidado.  

   

4.4.2 Respostas comportamentais 

 

  4.4.2.1 Atividade reflexa 

 

Conforme citado na metodologia, nas atividades reflexas, a análise do reflexo cócleo-

palpebral (RCP) contou com a participação de 19 RN, devido ao fato de um bebê estar com 

protetor ocular (fototerapia) durante a coleta dos dados, o que impossibilitou a visualização 

completa da face. Já a análise dos reflexos de sobressalto/startle e Moro foi realizada com os 

20 RN. 

Todos os RN, durante o período anterior ao Lmax analisado, não apresentaram padrão 

reflexo. No período posterior ao ruído intenso, nove (47,4%) RN desencadearam o RCP, um 

(5%) o reflexo de sobressalto/startle e três (15%) o RCP e o sobressalto; assim, o RCP foi a 

reatividade mais freqüente (62,4%) entre os 19 prematuros. Sete (35%) bebês não 

apresentaram atividade reflexa diante do ruído intenso.  

Foram registradas por Franco et al. (1996) as respostas comportamentais de 20 RN a 

termo que foram expostos a um ruído branco de 90dBA por quatro segundos. Quando o ruído 
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foi imposto durante o sono dos RN, o reflexo de sobressalto/Startle foi registrado em todos 

eles. 

Trapanotto et al. (2004) desenvolveram um estudo com 21 RN a termo com o objetivo 

de observar e analisar as mudanças fisiológicas (contração do músculo do supercílio através 

do registro eletromiográfico) e comportamentais (filmagem do estado de sono e vigília) 

durante os seguintes períodos: basal (15 segundos), estimulação ruidosa (um a dois segundos) 

e recuperação (15 segundos subdivididos em três fases - um a cinco, seis a dez e 11 a 15 

segundos). Os quatro tipos de ruídos de diferentes intensidades utilizados para a estimulação 

foram previamente registrados e gravados na Unidade de Cuidados Intensivos Pediátrica: 

abertura de bolsa/sacola/saco estéril pequeno - 75 a 80dB, abertura de bolsa/sacola/saco 

grande – 80 a 85dB, ruído produzido por banco de metal batendo no chão – 85 a 90dB e ruído 

produzido pela ventilação de alta freqüência – 70 a 73dB. Cada estímulo teve a duração de um 

segundo, com exceção do produzido pela ventilação que durou dois segundos. Todos os RN 

receberam os quatro tipos de ruídos com um intervalo de descanso de dois minutos entre cada 

estímulo, após findar os 15 minutos do período de recuperação. O ruído mais intenso 

produzido pelo banco de metal gerou os maiores níveis de contração muscular do supercílio. 

Todos os tipos de ruído aumentaram significantemente a contração muscular e continuou a 

aumentar depois da estimulação, com o registro do mais alto pico de tensão durante o 

primeiro momento da fase de recuperação (um a cinco segundos), permanecendo a reatividade 

muscular mais alta durante as fases seguintes da recuperação do que no período basal.  

Um teste auditivo com 20 RN (não especificado se a termo ou pré-termo) de um a dez 

dias de nascimento para determinar o limiar que desencadeava o RCP foi realizado por 

Wedenberg (1956). O autor constatou que esse reflexo pode ser desencadeado na maior parte 

das vezes a um nível de 110-115dB de intensidade; no entanto, alguns (não especificado 

quantos) bebês não responderam com o reflexo, mesmo com o ruído mais intenso, pois 
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dormiam profundamente. Os RN que estavam despertos e não responderam com o RCP 

gritaram ou mostraram o seu descontentamento de alguma maneira.  

Estudos brasileiros que avaliaram o comportamento auditivo diante de estímulos 

sonoros repetitivos e provocados com o uso de instrumentos musicais com 90dBA ou mais de 

intensidade registraram as seguintes freqüências para as respostas reflexas: 92% de RCP e 

67% de reação de sobressalto em 126 bebês de zero a três meses (AZEVEDO, 1991a), 56,8% 

de RCP e/ou susto em 130 bebês de alto risco auditivo (LICHTIG et al., 1997), 68,8% de 

RCP e/ou susto em 60 lactentes de zero a quatro meses (LICHTIG et al., 2001), 100% de 

RCP, 38% de reação de sobressalto em 194 bebês do grupo de baixo risco e 100% de RCP e 

49,3% de reação de sobressalto em 202 bebês do grupo de alto risco, ambos os grupos na 

faixa etária de zero a três meses e diante do estímulo com o agogô (AZEVEDO; VIEIRA; 

VILA NOVA, 2001). 

A reatividade reflexa entre os prematuros investigados foi menor que a proporção 

encontrada nos estudos apresentados, fato justificável pelas diferenças metodológicas com 

relação às características dos sujeitos, à intensidade e à fonte de ruído. Apesar disso, nossos 

dados corroboram com a literatura que afirma que o ruído intenso é estressante, 

desencadeando resposta reflexa nos bebês.  

 

4.4.2.2 Mímica facial 

 

Conforme relatado na metodologia, a mímica facial também foi analisada em 19 RN, 

pois não foi possível a visualização completa da face no RN que estava com protetor ocular 

durante a fototerapia.  

A mímica facial mensurada pela NFCS contemplou nove ações faciais (fronte saliente, 

olho apertado, sulco naso-labial, boca aberta, boca estirada na vertical, boca na horizontal, 
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língua tensa, protusão língua e tremor de queixo), com a possibilidade de atingir um escore 

entre zero e nove.   

No período anterior ao Lmax maior que 65dBA, 18 (94,7%) RN não apresentaram 

atividade facial na escala NFCS e um (5,3%) RN obteve o escore 0,8 para a atividade facial. 

No período posterior, 11 (57,9%) RN não apresentaram atividade facial e oito (42,1%) 

tiveram escores entre 0,2 a 1,4 (0,2; 0,3; 0,4; 0,6; 1,0; 1,3; 1,3 e 1,4). As médias dos escores 

foram de 0,04 e 0,32, respectivamente, para os períodos anterior e posterior ao ruído intenso. 

Houve diferença estatisticamente significativa entre os escores da NFCS obtidos nos dois 

períodos analisados, conforme mostra a tabela 9. 

  

Tabela 9 – Valores mínimos, máximos, médias, desvios padrões e 
nível de significância para a mímica facial (NFCS) dos 
19 RNPT nos períodos anterior e posterior ao ruído 
intenso. Ribeirão Preto-SP, 2007. 

 

Períodos Mín Máx Média Desvio 
padrão p (α=0,05) 

Anterior 
Posterior 

0  
0  

0,8 
1,4 

0,04 
0,32 

0,2 
0,5 0,012 

                   Mín: mínimo; Máx: máximo 

 

A mímica facial reflete o grau de desconforto vivenciado. Diferenças são encontradas 

entre as condições não invasivas, sugerindo que a atividade facial é sensível para as variações 

sutis na estimulação externa (GRUNAU; CRAIG, 1990). 

 Embora os escores da NFCS obtidos no atual estudo não caracterizem a presença de 

dor (escore maior que três pontos) diante de ruídos intensos, a diferença estatisticamente 

significante encontrada entre os dois períodos evidenciaram uma maior atividade facial após o 

estímulo ruidoso e súbito, no período posterior, conforme demonstra a figura 5.  

 Dois prematuros tiveram escores fora das amplitudes semiquartílicas (outliers), um 

deles nos períodos anterior e posterior ao ruído. Esse prematuro apresentou atividade facial 
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antes do ruído intenso (fronte saliente e olho apertado), obtendo escore 0,8; após o ruído esse 

bebê apresentou por um período de tempo maior as atividades anteriores, acrescida da 

atividade de boca aberta, recebendo o escore 1,44.   

 

 

Figura 5 – Diagrama de caixas (Boxplot) indicando a distribuição dos 
escores da NFCS antes e depois da ocorrência do ruído intenso. 
Ribeirão Preto-SP, 2007. 

 

As atividades faciais mais prevalentes perante o ruído intenso foram: fronte saliente 

(26 vezes), olho apertado (15), boca aberta (nove), sulco naso-labial (sete), língua tensa 

(cinco) e protusão de língua (três). Não observamos as atividades faciais boca estirada na 

vertical, boca na horizontal e tremor de queixo.  

 De acordo com Grunau et al. (2000), as respostas faciais nos prematuros podem diferir 

daquelas dos bebês a termo. A fronte saliente pode ser um indicador de estresse que revela 

sensibilidade. A protusão de língua é também considerada uma sugestão de estresse 

(GRUNAU et al., 2000), sem estar associada à dor nos bebês a termo (GRUNAU; 
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JOHNSTON; CRAIG, 1990), no entanto, em estudo anterior foi identificada (GRUNAU et 

al., 1998) nos prematuros durante os eventos de nocicepção. Essas divergências em qualificar 

a atividade de protusão de língua podem ser em decorrência da maturidade desenvolvimental 

das diferentes idades (GRUNAU et al., 2000). 

 Em estudo randomizado, Holsti et al. (2005b) compararam em 54 RN pré-termo de 

uma UTIN de Vancouver as respostas fisiológicas e comportamentais diante um 

procedimento de dor aguda - coleta de sangue e de procedimentos de manipulação comuns – 

cuidado agrupado. Os bebês reagiram a ambos os procedimentos, mas, demonstraram um 

maior aumento no estado comportamental, na reatividade facial e na FC perante o 

procedimento doloroso do que durante o cuidado agrupado; no entanto, as quedas na SaO2 

foram maiores durante o manuseio não doloroso do cuidado agrupado. Os RN também 

demonstraram, em contraste com os dados anteriores, maior freqüência e variedade de 

movimentos corporais, comumente descritos como dicas de estresse, durante o cuidado 

agrupado. Houve um retorno aos níveis basais em todas as medidas após o procedimento 

doloroso, mas, os bebês continuaram a apresentar dicas de estresse após o cuidado agrupado. 

Os autores destacaram que o movimento de protusão de língua foi mais incidente durante o 

cuidado agrupado, no entanto, esse movimento foi registrado em alguns estudos (GRUNAU; 

JOHNSTON; CRAIG, 1990; GRUNAU et al., 1998) como uma resposta marcante de dor nos 

prematuros. Assim, diferentemente desses estudos, Holsti et al. (2005b) consideram 

improvável que os bebês tenham percebido o procedimento de manipulação por intermédio  

dos cuidados de rotina como doloroso e é mais provável que a extensão de língua não seja 

uma dica específica de dor, mas um indicador de estresse geral.  

 Verificamos que a fronte saliente, a qual é considerada um indicador de estresse 

(GRUNAU et al., 2000), foi a mímica facial mais prevalente em nosso estudo, corroborando 

com a sugestão de que o ruído é um evento estressante. A protusão de língua também se fez 
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presente, no entanto, sua prevalência foi a menor dentre as atividades faciais registradas. Nos 

bebês a termo a protusão de língua é considerada também como indicativa de estresse 

(GRUNAU, JOHNSTON, CRAIG, 1990; GRUNAU et al., 2000), mas ainda há dúvidas se 

essa atividade indica a dor ou o estresse nos prematuros. Concordamos com Holsti et al. 

(2005b) ao afirmar que a protusão de língua é um indicador de estresse. 

  No presente estudo, os escores da NFCS apresentados pelos bebês após o ruído 

intenso não indicaram a presença de dor (NFCS maior que três pontos), mas sinalizam que de 

alguma forma o bebê se sente incomodado e/ou estressado. 

Os estudos relatados anteriormente que investigaram o comportamento auditivo diante 

do estímulo sonoro apresentaram os seguintes índices: 21% dos bebês apresentaram reação 

comportamental manifestada através da parada da atividade facial, do arregalar dos olhos e do 

franzir da testa, caracterizando uma resposta de atenção ao som (AZEVEDO, 1991a); 15,7% 

com mímica facial exteriorizada por constrição ou arregalar dos olhos, sucção, sorriso, careta, 

vocalização, franzir testa e pálpebras (LICHTIG et al., 1997) e 14,7% considerando 

movimento ocular, franzir testa, careta, sucção, vocalização e sorriso (LICHTIG et al., 2001).  

Em tais estudos, a proporção de atividades faciais foi inferior àquela observada na 

presente investigação (42,1%), a qual caracterizou a mímica facial como uma das respostas ao 

estresse gerado pelo ruído intenso.  

 

4.4.2.3 Atividade corporal 

 

De acordo com o destacado na metodologia, as atividades corporais foram examinadas 

como uma variável numérica, com escores entre zero e sete, os quais representam estágios 

crescentes da atividade corporal. Foi considerado o padrão de atividade corporal mais 

incidente nos períodos anterior e posterior ao ruído intenso, embora os prematuros pudessem 
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ter demonstrado outras atividades corporais nos períodos destacados. Assim, os resultados 

que seguem reportam-se à atividade corporal predominante em cada período.  

Conforme mostrado na tabela 10, no período anterior ao ruído intenso, a grande 

maioria (19) dos RN apresentava nenhum ou muito pouco movimento. Após o estímulo 

ruidoso, as atividades corporais variaram entre nenhum ou muito pouco movimento (nove 

RN), movimentos regulares, pequenos e contínuos, relaxado (seis RN), tenso, irritado e não 

relaxado (três RN) e movimentos realizados com muito esforço, muito tenso (dois RN). 

Quando comparamos as atividades corporais nos dois períodos, constatamos que houve 

diferença estatisticamente significativa (p = 0,003), sendo mais freqüentes e tensas após o 

ruído intenso. 

 

Tabela 10 – Distribuição dos 20 RNPT segundo as atividades corporais 
predominantes nos períodos anterior e posterior ao ruído 
intenso e o nível de significância. Ribeirão Preto-SP, 2007. 

 
Períodos 

Anterior Posterior 
Atividades  
corporais f (%) f (%) 

p (α=0,05) 

0 19 (95%) 9 (45%) 
1 1 (5%) 6 (30%) 
2 - 3 (15%) 
3 - - 
4 - 2 (10%) 
5 - - 
6 - - 
7 - - 

0,003 

Total 20 (100%) 20 (100%)  
0=nenhum ou muito pouco movimento; 1=movimentos regulares, pequenos e contínuos, relaxado; 2=tenso, irritado, não 
relaxado; 3=abrupto, intencional, forte; 4=movimentos realizados com muito esforço, muito tenso; 5=movimentos frenéticos; 
6=sem movimento, imóvel, flácido; 7=tremores abruptos, descoordenados. 
 

 

Dos 19 RN que apresentaram escore zero de atividade corporal, nove permaneceram 

nesse padrão, seis mudaram para o escore um, dois para o escore dois e dois bebês para o 

padrão de escore quatro; o prematuro que se encontrava em atividade corporal com escore 
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um, passou para dois. Assim, constatamos que 55% dos prematuros modificaram o seu padrão 

de atividade corporal perante o estímulo intenso, com maior movimentação. 

A figura 6 demonstra a distribuição dos escores das atividades corporais e evidencia a 

significativa diferença entre os períodos anterior e posterior ao ruído. 

 

     

Figura 6 – Diagrama de caixas (Boxplot) com a distribuição dos escores 
das atividades corporais antes e depois da ocorrência de um 
ruído intenso. Ribeirão Preto-SP, 2007. 

 

Em estudo anteriormente relatado, Field et al. (1979) constataram que ambos os 

grupos dos RN, 18 RN a termo saudáveis e 18 prematuros de alto risco, responderam 

inicialmente para os estímulos auditivos a 90dBA e para a estimulação tátil com aumento dos 

movimentos dos membros, mas houve o decréscimo das manifestações comportamentais 

perante a repetição dos estímulos, demonstrando resposta de recuperação no sistema 

comportamental.  
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Ruídos acima de 70dB gerados durante os procedimentos de enfermagem foram 

relacionados por Fonseca (1989) com as atividades corporais de 20 prematuros; dez deles 

responderam com movimentos generalizados diante de ruídos superiores a 90dB. 

Miller e Byrne (1983) registraram as mudanças na atividade corporal dos bebês (24) 

diante das quatro condições de estímulo a 78dBA. Foi observado um rápido aumento da 

movimentação, a qual se manteve durante os períodos de estimulação e pós-estimulação. 

Wharrad e Davis (1997) analisaram em 20 RN pré-termo e 22 a termo as respostas 

motoras (movimentos corporais) diante da ausência (controle) ou presença de um estímulo 

sonoro, ruído branco de 80, 90 ou 100dB de intensidade. Em cada bloco de cinco segundos, 

nos períodos pré-estímulo, estímulo e pós-estímulo, foram calculadas, a presença ou ausência 

de movimentos corporais estabelecidos através do limiar do sinal obtido pelo colchão. O 

número de movimentos corporais detectados durante o estímulo sonoro foi significativamente 

maior que na sua ausência.  

Os dados do presente estudo corroboram com os estudos de Field et al. (1979), 

Fonseca (1989), Miller e Byrne (1983) e Wharrad e Davis (1997), os quais constataram 

aumento significativo da movimentação corporal dos bebês diante do ruído intenso. 

Dos estudos anteriormente relatados sobre a avaliação do comportamento auditivo, 

dois também registraram a freqüência das respostas corporais diante de estímulos sonoros 

instrumentais de 90dBA ou mais de intensidade. A resposta comportamental através da 

atividade corporal foi encontrada em 22,5% (LICHTIG et al., 1997) e 11,9% (LICHTIG et al., 

2001) dos bebês, perante o estímulo sonoro. Em ambos os estudos, foram considerados para a 

atividade corporal os movimentos de membros superiores e inferiores, a mudança no padrão 

respiratório e a cessação da atividade. No presente estudo, o índice da mudança do padrão das 

atividades corporais diante do estímulo ruidoso foi superior ao registrado por esses autores.  

 Em estudo de intervenção relatado anteriormente, Slevin et al. (2000) também 

analisaram as respostas corporais. Em relação aos movimentos, os autores constataram que os 
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RN foram significantemente menos ativos durante o período de intervenção, o que pode 

implicar em maior estabilidade neurocomportamental. 

 

4.4.2.4 Estado de sono e vigília 

 

 O estado de sono e vigília também foi analisado como uma variável numérica (1 = 

sono profundo, 2 = sono ativo, 3 = sonolento, 4 = alerta, 5 = irriquieto e 6 = choro), a qual 

representa os estágios crescentes dos estados de comportamento. Consideramos o estado 

manifestado com maior freqüência nos períodos anterior e posterior ao ruído intenso, embora 

os prematuros pudessem ter demonstrado outros estados no mesmo período. Assim, os 

resultados aqui apresentados referem-se aos estados predominantes em cada período.  

O estado predominante durante o período anterior ao ruído intenso foi o sono profundo 

(14 RN), havendo também o sono ativo (quatro RN) e a sonolência (dois RN), conforme 

mostra a tabela 11. Frente ao estímulo ruidoso, os estados de sono ativo (oito RN) e profundo 

(sete RN) foram os mais prevalentes, mas, apareceram também os estados irrequieto (três 

RN), sonolência (um RN) e alerta (um RN). Houve diferença estatisticamente significativa (p 

= 0,005) entre os períodos anterior e posterior ao ruído. 

 

 Tabela 11 – Distribuição dos 20 RNPT segundo os estados de sono e vigília 
predominantes nos períodos anterior e posterior ao ruído intenso 
e o nível de significância. Ribeirão Preto-SP, 2007. 

 
Períodos  

Anterior Posterior p (α=0,05) 
Estados de 

Sono e Vigília f (%) f (%)  
Sono profundo – 1 14 (70%) 7 (35%) 

Sono ativo – 2 4 (20%) 8 (40%) 
Sonolento – 3 2 (10%) 1 (5%) 

Alerta – 4 - 1 (5%) 
Irriquieto – 5 - 3 (15%) 

Choro – 6 - - 

0,005 

Total 20 (100%) 20 (100%)  
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Dos 14 prematuros que estavam em sono profundo, seis permaneceram nesse estado 

após o ruído intenso, sete mudaram para o sono ativo e um para o estado irriquieto. Dentre os 

quatro bebês que estavam em sono ativo, um permaneceu nesse estado após o estímulo 

sonoro, um foi para o sono profundo e dois ficaram irriquietos. Dos dois prematuros 

sonolentos antes do ruído, um deles ficou alerta e o outro permaneceu sonolento. Verificamos 

assim, a mudança no estado de sono e vigília em 60% dos RN diante do ruído intenso.  

A figura 7 apresenta a distribuição dos escores dos estados de sono e vigília, sendo 

possível visualizar a diferença significativa entre os períodos anterior e posterior ao ruído. 

 

 

Figura 7 – Diagrama de caixas (Boxplot) com a distribuição dos escores 
dos estados de sono e vigília antes e depois da ocorrência de 
um ruído intenso. Ribeirão Preto-SP, 2007. 

 
 
O registro poligráfico realizado por Long, Lucey e Philip (1980), em dois RN, 

demonstrou que os ruídos súbitos intensos mudaram o estado comportamental dos bebês e 
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causaram agitação e choro. Fonseca (1989) relacionou os ruídos acima de 70dB decorrentes 

de determinados procedimentos de enfermagem com o comportamento de 20 RN pré-temo, 

constatando que 50% desses bebês responderam com o choro diante de ruídos intensos. 

Diferentemente desses estudos, não encontramos a presença de choro após o ruído intenso.  

Wedenberg (1956) demonstrou em 100% dos RN analisados que é possível despertá-

los do sono com um ruído de 70-75dB. No estudo atual, 35% dos prematuros deixaram de 

permanecer no sono profundo em decorrência do ruído intenso e passaram a apresentar outros 

estados, conforme relatado. 

Com base nos resultados de Bridger (1961) apresentados anteriormente, poder-se-ia 

pensar que os bebês em incubadora podem se habituar ao ruído contínuo do motor; no 

entanto, o autor destaca que os estímulos apresentados em intervalo de tempo maior que cinco 

segundos, usualmente, modificam o comportamento do bebê. Fato que foi constatado no 

presente estudo, pois diante dos ruídos intensos e súbitos produzidos pelo manuseio da 

incubadora, a maioria dos prematuros apresentou respostas comportamentais, com a 

modificação dos padrões de sono e vigília e da atividade corporal.  

Em estudo citado anteriormente, Zahr e Balian (1995) constataram que o ruído 

juntamente com a intervenção de enfermagem desencadeou mudanças no estado de sono e 

vigília em 78% dos prematuros. Em resposta ao ruído, 43% dos bebês mudaram para o estado 

de choro. A mudança comportamental indicou que os prematuros são menos capazes que os 

RN a termo em se fechar para o estímulo ambiental, pois não conseguem manter um 

determinado estado por um tempo maior que dez minutos, em média. Muitos RN que estavam 

quietos ou em sono ativo começaram a chorar diante do ruído e das intervenções de 

enfermagem, demonstrando um comportamento de estresse. Os autores concluem que o ruído 

é um estímulo clinicamente tão nocivo quanto às intervenções de enfermagem. Igualmente no 

presente estudo, os prematuros mudaram o seu estado de sono e vigília diante do ruído 
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intenso; mas, diferentemente desses, nenhum dos prematuros aqui analisados passou para o 

estado de choro. 

No estudo de Miller e Byrne (1983) o estado comportamental apresentou mudanças 

durante e após os estímulos, mas essas pareceram ser influenciadas principalmente pela 

transição longa e curta do estímulo auditivo. Os autores acrescentam que os RN, mesmo em 

estado de sono, são responsivos aos diferentes estímulos auditivos. Ruggieri-Marone, Lichtig 

e Marone (2002) ressaltam que, mesmo em sono profundo, os RN desencadeiam respostas 

comportamentais frente ao estímulo sonoro. Fato que corrobora com o atual estudo, no qual 

mais da metade dos RN que estavam em sono profundo, mudaram para outro padrão de sono 

após o ruído.  

Trapanotto et al. (2004) analisaram, segundo a escala de Prechtl, as mudanças no 

estado comportamental e constataram que os RN reagem repentinamente ao estímulo ruidoso. 

Observaram uma menor prevalência do estado quieto durante a fase de recuperação em 

relação ao período basal e os RN foram incapazes de recuperar o seu estado inicial de quieto 

em qualquer das subfases da recuperação, com a permanência no novo estado por longo 

tempo depois de o estímulo ter cessado. 

Os dados dos estudos de Bridger (1961), Fonseca (1989), Long, Lucey e Philip (1980), 

Miller e Byrne (1983), Trapanotto et al. (2004), Zahr e Balian (1995) e Wenderberg (1956) 

apresentaram mudanças no estado comportamental perante estímulos sonoros ruidosos, 

corroborando com os resultados do presente estudo.  

Em dois estudos sobre a avaliação do comportamento auditivo, as mudanças no estado 

de sono e vigília, diante de um estímulo sonoro intenso, foram observadas em 5% (LICHTIG 

et al., 1997) e 4,6% (LICHTIG et al., 2001) dos bebês, proporções essas inferiores àquela aqui 

verificada. 
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Aaron et al. (1996), em uma unidade de cuidados respiratórios para adultos, referem 

que o número de picos de ruído maiores que 80dBA são potencialmente a causa de 

descontinuidade no sono. Apontam ainda, que os pacientes nesse tipo de ambiente podem ter 

distúrbios do sono, com redução na eficiência e alteração na arquitetura do estágio de sono. 

Os autores alertam que embora o ruído possa ser a causa significante das mudanças de estado, 

outras causas podem ter uma participação nesse processo, tais como, avaliações, 

procedimentos terapêuticos, luzes fortes, dor e desconforto. 

De acordo com Grunau et al. (2000), o estado de sono leve é o estado de sono e vigília 

mais prevalente entre os bebês prematuros e que esse fato poderia ser um sinal de desconforto 

em resposta a alguns elementos do ambiente neonatal. Os estudos de Aaron et al. (1996), 

Bridger (1961), Fonseca (1989), Miller e Byrne (1983), Trapanotto et al. (2004), Zahr e 

Balian (1995) e os dados da atual investigação demonstram objetivamente que o ruído intenso 

induz a mudanças no estado de sono e vigília. 

Alguns estudos de intervenção no intuito de reduzir o ruído nas incubadoras e na 

unidade neonatal passaram a ser desenvolvidos. Johnson (2001) examinou o estado 

comportamental neonatal com o uso de uma escala contínua baseada na Assessment of 

Preterm Infants’ Behavior (APIB) perante as mudanças no ruído. No período pré-teste, 

verificou que o estado de sono era cochilando, em média, o qual modificou para o sono REM 

leve durante a intervenção acústica e manteve-se no período seguinte.  

Na perspectiva da saúde do trabalhador, Gitanjali e Ananth (2003) comprovaram as 

mudanças no padrão de sono noturno e na FC mediante a exposição a intensos ruídos 

ocupacionais (≥ 75dBA) durante o dia, fato que pode ser uma conseqüência direta do estresse. 

Os autores destacaram que o ruído é o estressor físico mais comum a que os trabalhadores 

industriais estão expostos, reagindo ao estresse com anormal resposta cardiovascular durante 

o sono (não decréscimo na queda da FC).  
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Quando projetamos tal situação para os bebês prematuros e de alto risco que podem 

permanecer por meses na incubadora (ABRAMOVICH et al., 1979; AZEVEDO, 1997; 

GARCIA, 2001; KELLMAN, 2002; STENNERT; VOLLRATH; SCHULTE, 1976; 

VIGGIANO et al., 1989; VILELLA et al., em fase de elaboração) e expostos a ruídos 

contínuos e intensos, conforme constatamos, preocupa-nos também o excesso da 

superestimulação sonora a longo prazo, dado que justifica investigações futuras a partir do 

seguimento dessa população. 

Com base nos resultados apresentados no decorrer do item reatividade do prematuro, 

confirmamos parcialmente a nossa terceira hipótese, pois os RN não apresentaram alterações 

fisiológicas significativas estatisticamente perante o ruído analisado. No entanto, constatamos 

que muitos dos bebês responderam com respostas reflexas (65% dos RN), faciais (42,1%), 

corporais (55%) e mudanças no estado de sono e vigília (60%) diante do ruído intenso e 

súbito. 

 Acresça-se ainda, o fato de que as alterações fisiológicas podem ser clinicamente 

importantes, pois nos cinco RNPT que apresentaram maiores variações na FC e/ou SaO2 

diante do ruído intenso, todos eles também apresentaram mudanças comportamentais 

(atividade reflexa, mímica facial, atividade corporal e/ou alteração no estado de sono e 

vigília). Além disso, esses prematuros tinham de três a seis indicadores de risco para a perda 

auditiva (permanência na UTIN maior que 48 horas, permanência em incubadora maior que 

sete dias, uso de medicação ototóxica, peso ao nascimento inferior a 1500g, Apgar de 0 a 4 no 

1º minuto, ventilação mecânica maior que cinco dias e/ou uso de drogas psicotrópicas durante 

a gestação) e quatro deles eram prematuros extremo ou moderado. 

 Alguns estudos investigam se existe relação entre o estresse e o ambiente ruidoso. 

Babisch (2002) destaca que as mudanças nos hormônios do estresse são freqüentemente 

encontradas nos experimentos com ruídos agudos e crônicos. Dentre os efeitos não-auditivos 
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do ruído, os riscos cardiovasculares têm alta prevalência em nossas comunidades e são o 

principal foco dos estudos epidemiológicos.  

Kempen et al. (2002) realizaram uma meta-análise com 43 estudos ocupacionais e na 

comunidade. A literatura sugere que o ruído ao induzir efeitos cardiovasculares deve ser visto 

como uma conseqüência do estresse. 

  Cabe ainda destacar os aspectos apontados por Topf (2000), que entende o estresse 

como uma ativação subjetiva (psicológica) e/ou fisiológica, ocorrida quando o sujeito é 

incapaz de exercer um controle pessoal sobre o evento estressor. O ruído hospitalar, de acordo 

com diversos estudos, é considerado um estressor ambiental. Existe a hipótese que os 

estressores ambientais geram o estresse subjetivo e/ou fisiológico, com resultados negativos 

na saúde física e/ou mental. Variáveis pessoais podem vir a ser fatores de risco ou de 

resistência ao estresse ambiental.  

Os RN pré-termo podem demonstrar sinais de estresse em resposta a um específico 

estressor ambiental (GRUNAU et al., 2000), pois é reconhecido que o ambiente sonoro 

influencia as respostas de estresse neles (WARNOCK; SANDRIN, 2004). 

Com base na literatura, nos resultados deste estudo e na nossa vivência clínica, 

podemos afirmar que os RN, principalmente os de alto risco, vivenciam seus primeiros dias 

de vida em um ambiente com múltiplos estressores e com a presença contínua de ruídos 

intensos, luzes fortes, manipulações e intervenções freqüentes, estímulos dolorosos e 

interrupções no sono, dentre outros.  

Harrison, Roane e Weaver (2004) alertam para a dificuldade existente na identificação 

dos sinais precoces de estresse nos RNPT e na efetivação das intervenções que possam 

reduzir a resposta de estresse ou prevenir a exposição contínua ao estímulo estressante. A 

dificuldade decorre do número reduzido de pesquisas que validam os sinais de estresse 

propostos ou examinam a relação entre os sinais fisiológicos e comportamentais do estresse 
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nos bebês prematuros, pois os sinais fisiológicos nem sempre estão acompanhados de dicas de 

estresse comportamental ou motor. É reconhecido que as respostas comportamentais usadas 

para avaliar a dor são mais específicas do que os sinais comportamentais globais do estresse.  

Lopes (2002) nos alerta para a necessidade de se iniciar os cuidados com o 

desenvolvimento neuropsicomotor do bebê já na UTIN, pois no prematuro o maior 

desenvolvimento cerebral não ocorre no ambiente intra-uterino, durante o segundo e terceiro 

trimestres de gestação, mas na unidade neonatal, sem a proteção materna contra os estímulos 

exteriores os quais podem alterar o desenvolvimento cerebral, com repercussões na estrutura 

cerebral macro e/ou microscópica.  Assim, a equipe deve priorizar as estratégias que visem 

minimizar as lesões nesse sistema em desenvolvimento. O autor destaca que o trabalho em 

equipe interdisciplinar deve, dentre outros aspectos, reconhecer o bebê como um indivíduo 

único e competente, promover a humanização da assistência neonatal, estimular o aleitamento 

materno, facilitar a formação do vínculo mãe-bebê, dar apoio psicossocial à família e dar 

seguimento ao bebê de acordo com as suas necessidades. 

 O estresse ainda é pouco investigado nos estudos, no entanto, a distinção entre dor e 

estresse é importante (WARNOCK; SANDRIN, 2004), pois esses não são sinônimos e é 

necessário cautela nas conclusões com estímulos diferentes (GRUNAU, 2000). As respostas 

dos neonatos perante a dor e o estresse não são específicas; assim, podem ser erroneamente 

interpretadas (HOLSTI et al., 2005b) devido às diferenças individuais existentes na expressão 

do estresse neonatal (WARNOCK; SANDRIN, 2004).   
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Por conceber a saúde como um resultado da qualidade de vida, acreditamos que as 

condições de assistência aos RN que necessitam de cuidados especiais devem ser as melhores 

possíveis, com o uso associado da tecnologia necessária e do cuidado desenvolvimental, 

realizando intervenções no ambiente de cuidado no intuito de reduzir o ruído.   

 No âmbito da saúde coletiva, no nível de proteção específica, visando ao 

desenvolvimento de ações fonoaudiológicas no ambiente neonatal para prevenir precocemente 

os distúrbios da comunicação, desenvolvemos este estudo com a atenção dirigida à 

mensuração do ruído no ambiente com foco nas incubadoras, um dos equipamentos mais 

utilizados na assistência aos RN pré-termo e de alto risco.   

 Os bebês no ambiente de cuidados intensivos estão expostos a variados estressores, 

dentre eles os estímulos ambientais, as avaliações de rotina e os eventos dolorosos. A 

preocupação com a dor em crianças vem sendo a muitos anos interesse dos pesquisadores e 

sua prevenção deve ser uma meta de todos os cuidadores devido às potenciais conseqüências 

deletérias das repetitivas exposições a eventos dolorosos durante os cuidados necessários 

(CANADIAN PAEDIATRIC SOCITY, AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 2007). 

Atentamo-nos que a prevenção do ruído também deveria ser vista como uma meta real 

de toda a equipe neonatal, pois os bebês de maior risco para prejuízos 

neurodesenvolvimentais são aqueles que nascem mais prematuramente e por isso 

permanecem no ambiente da UTIN e nas incubadoras expostos, como vimos anteriormente, a 

ruídos contínuos, súbitos e intensos por longos períodos, sujeitos às alterações fisiológicas e 

comportamentais, como muitos estudos reportam.  

Babisch (2002) nos traz que as políticas de ruído dependem amplamente de 

considerações sobre o custo e a efetividade, as quais podem variar os valores padrões e os 

limites fixados para o bem-estar físico e social entre as diferentes populações.  
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Mesmo com todo o empenho dos pesquisadores desde a década de 70, ainda hoje não 

sabemos qual o nível sonoro seguro para os RN, principalmente para os prematuros, o que 

reforça a necessidade de reduzir a superestimulação sonora presente no ambiente de cuidado 

neonatal. Sabemos da dificuldade de se atingir as normas e recomendações internacionais. Os 

recursos tecnológicos visando salvar vidas são desenvolvidos diariamente, no entanto, a 

preocupação com o nível sonoro desses equipamentos não é muitas vezes o foco de estudo das 

indústrias, pois pode aumentar o custo final do produto, e a construção de ambientes de 

cuidados acusticamente tratados esbarram no fator econômico. A formação dos profissionais e 

a educação permanente com a atenção para os efeitos negativos que o ruído ambiental pode 

gerar nos pacientes nem sempre abrangem essa temática e a equipe de saúde muitas vezes é 

incapaz de sensibilizar e trazer mudanças efetivas para o meio. 

Os benefícios de um ambiente de cuidado com níveis sonoros menores podem ser 

muitos, com ganhos nos aspectos fisiológicos e comportamentais dos pacientes, ambiente 

menos estressante para a clientela e equipe de saúde. No entanto, ainda é necessário que 

outros estudos comprovem os prejuízos do ambiente ruidoso a longo prazo.  

Os níveis sonoros aqui mensurados foram muito intensos, pois todos os Leq estiveram 

acima do limite de 45dBA definido pelas normas e recomendações vigentes e mais da metade 

estavam com os Leq médios acima do limite de 60dBA permitido pela norma técnica 

brasileira. Todos os RN tiveram momentos (3,3 a 92,5% do tempo de mensuração) com Lmax 

superior ao 65dBA especificado pela norma internacional.  

Constatamos que as fontes dos maiores Lmax registrados decorreram da conversação na 

unidade, do próprio RN (especialmente o choro), do manuseio do bebê pela equipe de saúde, 

da manipulação da incubadora e dos equipamentos sobre ela, do soar do alarme e do 

arrastar/bater cadeira ou banco na unidade. Assim, acreditamos que o nível sonoro gerado por 

essas fontes pode ser minimizado com mudança nas atitudes da equipe de saúde, tais como: 
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conversar em tonalidade baixa, atender o mais rápido possível o RN que está chorando, 

agrupar cuidados, manusear a incubadora de modo cuidadoso, evitar colocar objetos e 

equipamentos em cima da incubadora, diminuir o nível sonoro dos alarmes dos equipamentos 

e desligá-los prontamente e carregar e manipular os utensílios e mobiliário da unidade de 

modo cuidadoso. Acreditamos que a instalação de bandejas de apoio nos suportes das 

incubadoras, evitaria os NPS intensos decorrentes do manuseio de objetos e equipamentos em 

cima da cúpula. 

Quanto à reatividade do prematuro ao ruído intenso, embora não tenhamos encontrado 

diferenças estatísticas significantes nas respostas fisiológicas mensuradas, as alterações 

ocorridas podem ser clinicamente importantes para um bebê imaturo em processo de 

crescimento, dependente de tecnologias de cuidados especiais e apresentando mais do que um 

indicador de risco para a perda auditiva como muito baixo peso ao nascer, permanência em 

UTIN maior que 48 horas e em incubadora maior que sete dias, dentre outros.  

Para corroborar com tais aspectos, constatamos manifestações comportamentais 

estatisticamente significativas perante o ruído intenso e súbito durante os cuidados em 

incubadora, o que evidencia a condição de estresse a qual os prematuros estão expostos em 

unidade de cuidado intermediário neonatal. Acreditamos que os RNPT em UTIN devem estar 

sujeitos a um número maior de exposições ao ruído intenso devido às necessidades específicas 

da assistência de alta complexidade.  

O ruído no cotidiano do cuidado recebido em incubadora não foi um evento doloroso, 

mas, estressante, pois modificou o estado comportamental dos prematuros, desencadeando 

respostas reflexas, corporais, atividade facial e mudança no estado de sono e vigília diante de 

NPS intensos e súbitos. A reatividade reflexa foi a resposta mais incidentes (65%) perante o 

estímulo ruidoso, seguida da mudança de estado (60%), respostas corporais (55%) e mímica 

facial (42,1%), corroborando com o encontrado na literatura. 
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Diante dos dados obtidos, discordamos de alguns autores ao afirmarem que são 

necessários estímulos superiores a 85dB para desencadear respostas nos neonatos, pois alguns 

prematuros tiveram reatividade a NPS menores. Além disso, o limiar de cada bebê depende de 

um conjunto de variáveis intervenientes que tem relação com aspectos individuais biológico e 

ecológico influenciados pela vivência dele no processo diagnóstico e terapêutico, em sua 

relação com a equipe e familiares.  

Concebemos que a melhor forma de minimizar os ruídos a que o prematuro está 

exposto durante o cuidado recebido na unidade neonatal seja pela conscientização dos 

cuidadores de sua primordial participação nesse processo.  

Assim, destacamos a importância da educação continuada e permanente com o uso da 

metodologia participativa no intuito de alertar os cuidadores (equipe de saúde e responsáveis 

pelo bebê) e torná-los sujeitos do processo de transformação do trabalho na unidade neonatal, 

visando favorecer a saúde auditiva dessas crianças e da própria equipe.   

Acreditamos que a nova filosofia de assistência ao RN proposta pelo cuidado 

desenvolvimental, que realiza intervenções no ambiente e no cuidado individualizado ao 

prematuro com base na observação de seu comportamento, é o caminho para a redução dos 

níveis de ruídos nos ambientes neonatais e seus efeitos negativos. 

 Finalmente, consideramos que a metodologia utilizada no presente estudo foi 

adequada aos objetivos propostos, mas as suas limitações devem ser apontadas, tais como, o 

reduzido número de sujeitos e a possibilidade do tempo de dimensionamento do NPS (duas 

horas no período vespertino) não ser representativo das 24 horas, daí a importância da 

realização de outros estudos com um número maior de participantes e um tempo maior de 

mensuração em diferentes períodos (matutino e noturno). Outra dificuldade foi a não 

possibilidade de encobrir/cegar os eventos durante a codificação das atividades corporais, 

devido todo o ambiente interno da incubadora ser visível nas três câmeras de filmagem; no 



                                                                                                                               Considerações finais 

Milena D. O. Rodarte 

164

entanto, a codificação facial foi realizada com os eventos encobertos, pois uma câmera estava 

focada somente na face do bebê. Como não existe uma escala própria para a codificação das 

atividades faciais diante de estímulos sonoros, utilizamos a escala NFCS que foi desenvolvida 

para promover uma descrição detalhada e objetiva das reações dos neonatos perante eventos 

potencialmente dolorosos. 

Concluímos este estudo esperando que os resultados tragam subsídios técnicos e 

incentivo às transformações na prática assistencial em unidades neonatais, com programas de 

conscientização dos profissionais da área de saúde e familiares para o manejo cuidadoso da 

incubadora e a implantação de normas e protocolos de cuidado com vistas ao controle e 

redução do ruído ambiental e das incubadoras, contribuindo assim com a melhoria da 

assistência e qualidade de vida dos bebês que necessitam dessa tecnologia de cuidado. 

Implementar essas ações dirigidas à equipe de saúde e à clientela da unidade neonatal (pais e 

visitantes) e avaliar o seu impacto na redução do ruído em incubadoras e no processo de 

cuidar constituem motivações para a realização de estudos posteriores. 
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Apêndice A 
Aspectos conceituais e técnicos relacionados ao ruído  

O ruído é um fenômeno físico, no qual há uma mistura aleatória de sons, cujas 

freqüências não seguem relação harmônica (ASTETE, 1989) e diferem entre si por valores 

imperceptíveis ao ouvido humano (ARAÚJO; REGAZZI, 2002).  Queiroz (1999) afirma que 

qualquer som audível, cuja intensidade sonora seja superior aos limites de tolerância 

estabelecidos pelas normas aplicáveis, é considerado ruído e, portanto, um agente insalubre. 

Gerges (2000) coloca que o ruído é qualquer som desagradável e indesejável, o qual possa 

interferir ou impedir alguma atividade humana (ARAÚJO; REGAZZI, 2002). O nível de 

desagrado depende da qualidade do som e da atitude que o indivíduo tem perante ele, sem a 

necessidade de ser intenso para poder desagradar (DIAS; AFONSO, 2000).  

A nocividade do ruído é dada pelo nível de intensidade que ele exerce, combinado 

com a freqüência e o tempo de duração (CAPRISTANO FILHO, 1986; RUSSO, 1993; 

GERGES, 1996), sendo o ouvido humano mais sensível aos efeitos deletérios dos sons 

compostos pelas altas freqüências (AAP, 1974). 

A freqüência, em hertz (Hz), indica o número de ciclos/vibrações que as partículas 

materiais realizam em um segundo (RUSSO, 2005). A altura é a qualidade relacionada à 

freqüência da onda sonora e permite classificar os sons em graves ou agudos. Quanto mais 

alta/maior for a freqüência, mais agudo será o som e quanto mais baixa/menor a mesma, mais 

grave ele será (RUSSO, 2005; RUSSO; LOPES; BRUNETTO-BORGIANNI, 2005). A 

intensidade está relacionada tanto com a amplitude da onda sonora, quanto a sua pressão 

efetiva e energia transportada, possibilitando classificá-la em uma escala de fraca a forte 

(RUSSO, 2005).  

Quando a pressão ou a energia sonora de um som decresce ou eleva-se, nossa sensação 

auditiva também o faz. Pelo fato da intensidade sonora não variar linearmente, ela deve ser 

medida por meio de processos absolutos ou relativos. Os processos absolutos fornecem 

diretamente os valores por meio das respectivas unidades: metros ou centímetros - amplitude, 

watt/m2 - energia e Pascal - pressão efetiva. Ao se tornar um valor de referência, tem-se um 

processo relativo de medida da intensidade sonora, pois se estabelece uma razão com os 

valores de energia ou pressão (RUSSO, 2005).  

O Nível de Intensidade Sonora - NIS e Nível de Pressão Sonora – NPS são processos 

relativos de medida da intensidade, tendo como unidade de medida o decibel (RUSSO, 2005). 

Em virtude de o ouvido humano responder ao estímulo sonoro de forma logarítmica e não 
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linear, os parâmetros sonoros também são expressos em uma razão logarítmica - decibel 

(AFONSO; DIAS, 2001).  

O decibel (dB) é uma raiz que diz em que razão um valor é maior ou menor que outro, 

sendo este último, tomado como referência. Portanto, o dB é um valor relativo, com a 

necessidade de informar o padrão de intensidade absoluto (amplitude, energia ou pressão) 

usado como referência. Quando a referência usada for o menor valor de intensidade de 

energia audível, 10-16 watt/cm2 ou 10-12 watt/m2, o resultado será expresso em dB NIS. Quando 

o padrão de referência for equivalente à menor pressão sonora audível, 20µPa, o resultado 

será expresso em dB NPS (RUSSO, 2005). A pressão sonora é o parâmetro usado quando o 

objetivo é avaliar situações de incômodo ou risco auditivo (AFONSO; DIAS, 2001). 

O NIS e o NPS por serem processos relativos de medida de intensidade sonora não 

permitem adições ou subtrações aritméticas, sendo necessário usar os logaritmos (RUSSO, 

2005). Devido ao uso de logaritmos, quando a intensidade de energia é duplicada, o NIS 

aumenta em 3dB e quando a pressão sonora é duplicada, o NPS aumenta em 6dB, (GERGES, 

2000; HOOD; BERLIN; PARKINS, 1991; MENEGOTTO; COUTO, 1998; PHILBIN, 2000; 

RUSSO, 1997, 2005). Desse modo, qualquer aumento ou redução de dB é de grande 

relevância para o bem-estar das pessoas. 

O ruído pode ser medido objetivamente através dos medidores de NPS: decibelímetros 

e dosímetros. Esses equipamentos são basicamente compostos por microfone, amplificador e 

indicador de nível (RUSSO, 1993, 1997), filtros de ponderação para freqüência e circuitos de 

resposta (ARAÚJO; REGAZZI, 2002).  

Quanto às características de medição, os medidores de NPS são classificados em 

convencionais, os quais medem o NPS instantâneo/pontual, e integradores, os que fornecem 

os níveis instantâneos e a média dos níveis durante o tempo de medição (Leq), registram o 

NPS num tempo maior e expressam o resultado de acordo com a integração dos diversos 

valores instantâneos medidos (ARAÚJO; REGAZZI, 2002). 

O dosímetro é o equipamento mais apropriado quando o ruído ambiental é variável, 

pois considera a intensidade e a duração/tempo da exposição, faz uma avaliação da média dos 

níveis de ruído por um período e fornece a média ponderada no tempo (KWITKO, 2000). É 

um aparelho portátil, leve, com microfone que pode ser colocado perto do ouvido (GERGES, 

2000). O dosímetro é um monitor de exposição que acumula o ruído constante em um 

condensador e depois na memória. Possui um sistema integrador que converte a informação 

binária (NPS e tempo) em um número que expressa a dose acumulada durante o tempo em 

que o equipamento esteve em funcionamento (ARAÚJO; REGAZZI, 2002).  



                                                                                                                                                Apêndices  

Milena D. O. Rodarte 

193

Escalas padronizadas internacionalmente foram criadas para a medição do ruído, 

sendo denominadas de circuitos ou escalas de compensação/ponderação A, B, C e D, 

projetadas para reproduzirem a sensibilidade auditiva em função da freqüência sonora. Como 

o ouvido humano não responde linearmente ao espectro de freqüências, o medidor de nível 

sonoro através desses circuitos reproduz o comportamento auditivo (GERGES, 2000; 

ARAÚJO; REGAZZI, 2002). 

A escala de compensação A (dBA) é a mais usada e requerida pelas normas, por 

apresentar respostas similares ao ouvido humano. É um filtro que atenua as baixas 

freqüências, às quais o nosso ouvido é menos sensível. O circuito B (dBB) fornece atenuações 

de níveis intermediários médios e sofre menos variação nas baixas freqüências. A escala de 

compensação C (dBC) é utilizada para altos níveis, pois produz a menor atenuação, é a mais 

adequada para monitoramento de ruídos de impacto. O circuito D (dBD) é utilizado para 

níveis de pressão sonora acima de 120dB e é padronizado para medição de ruído em 

aeroportos (ARAÚJO; REGAZZI, 2002). Fasolo, Moreira e Abatti (1994) trazem a escala F, a 

qual apresenta uma resposta plana (sem atenuação) em todas as faixas de freqüência de áudio, 

é indicada para a medida de ruídos impulsivos (dBF).  O termo dB (linear) significa que 

nenhum filtro foi usado nas medições (FALK; WOODS, 1973) 

O ruído médio equivalente (Leq) é o período de integração de NPS, representando a 

intensidade/pressão sonora que se manteve constante durante o período de mensuração. É a 

variação da exposição sonora mensurada durante o período (ROBERTSON et al., 1998; 

ROBERTSON; COOPER-PEEL; VOS, 1999), a média do nível sonoro (ROBERTSON; 

COOPER-PEEL; VOS, 1998) integrado durante um intervalo de tempo especificado 

(GERGES, 1997), ou seja, é o NPS em dBA que a pessoa realmente esteve exposta em um 

determinado tempo (ARAÚJO; REGAZZI, 2002). É o verdadeiro nível sonoro equivalente 

mensurado no período (QUEST TECHNOLOGIES, s.d.).  É uma medida adequada para ser 

usada visando nível sonoro médio (GRAY; PHILBIN, 2000).  

O Lmax é o mais elevado NPS registrado durante o período de mensuração 

(ROBERTSON et al., 1998; ROBERTSON; COOPER-PEEL; VOS, 1999). É o nível máximo 

que foi registrado em qualquer intervalo pequeno de medida. Se este pequeno intervalo de 

medida está entre a metade de um segundo e dois segundos, o Lmax deve corresponder com a 

percepção humana para a máxima intensidade (GRAY; PHILBIN, 2000). É visto também 

como o maior nível sonoro com pelo menos 1/20 segundo de duração em cada período de 

mensuração (PHILBIN; GRAY, 2002). É mais alto nível sonoro amostrado durante o período 

de mensuração (QUEST TECHNOLOGIES, s.d.). 
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O Lmin é o menor nível com pelo menos 1/20 segundo de duração em cada período de 

mensuração (PHILBIN; GRAY, 2002). 

O Lpeak representa o mais alto NPS instantâneo, não filtrado, que ocorreu durante o 

minuto (ROBERTSON; COOPER-PEEL; VOS, 1998), o mais alto nível sonoro instantâneo 

que o microfone detecta (QUEST TECHNOLOGIES, s.d.). É o nível de pico, o mais alto 

nível alcançado; pode ser tão breve/transitório que a pessoa não o perceba como tão intenso. 

O Lpeak é maior que o Lmax. Para muitas informações, o Lmax é uma medida mais razoável para 

os altos níveis sonoros do que o Lpeak (GRAY; PHILBIN, 2000). 
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Apêndice B 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
Nome da pesquisa: Exposição e reatividade do prematuro ao ruído intenso durante o cuidado em 

incubadora. 

Pesquisador: Milena Domingos de Oliveira Rodarte – CRFª1456GO/T-SP - telefone: 16 3627-8506. 

 A pesquisa apresenta como objetivos: medir o barulho que o bebê prematuro fica escutando 

enquanto está na incubadora, identificar as principais causas desse barulho e observar se ocorre ou 

não mudanças fisiológicas e/ou comportamentais no bebê perante o barulho repentino. A intenção da 

pesquisa é diminuir o barulho produzido dentro da incubadora. 

Para alcançar esses objetivos, convidamos a criança, sob sua responsabilidade para participar 

do estudo e assumimos o compromisso de atender às normas éticas e aos seus direitos discriminados 

neste termo de consentimento. 

Destacamos que os resultados do estudo serão divulgados e publicados, sem a identificação 

dos participantes, e poderão subsidiar o serviço no desenvolvimento de ações dirigidas ao controle do 

ruído a que o prematuro está exposto em incubadoras e na melhoria da assistência.  

EU_______________________________________________________________________, RG 

nº____________________________, abaixo assinado, fui devidamente esclarecido sobre a pesquisa e 

dos direitos abaixo relacionados e autorizo a criança sob minha responsabilidade a participar da 

pesquisa. 

1 – A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento de qualquer dúvida a 

respeito dos procedimentos, riscos, benefícios e de outras situações relacionadas com a pesquisa. 

2 – A garantia de que não haverá riscos para a criança decorrente da pesquisa. 

3 – A liberdade de retirar o meu consentimento e deixar de participar do estudo a criança sob minha 

responsabilidade a qualquer momento. 

4 – A segurança de que a criança não será identificada e que será mantido o caráter confidencial da 

informação relacionada a sua privacidade. 

5 – O compromisso de que me será prestada informação atualizada durante o estudo, ainda que essa 

possa afetar a minha autorização de continuar a criança dele participando. 

6 – Que se existirem gastos adicionais esses serão absorvidos pelo orçamento da pesquisa. 

 Declaro, ainda, que concordo inteiramente com as condições que me foram apresentadas e 

que, livremente, manifesto a autorização para a criança participar do referido projeto. 

 

Ribeirão Preto, ______ de __________________ de _________. 

________________________________________________ 

                                              Assinatura do responsável 



                                                                                                                                                Apêndices  

Milena D. O. Rodarte 

196

Apêndice C 
 

Instrumento 1 – Dados do RN 
 

Data da coleta:_____/_____/_____ Modelo da incubadora:________________________________ __ 
 
Identificação: 
Nome do RN: _____________________________________  RG/HC:__________________________ 
Data de nascimento:____/____/____  Sexo: (   )M   (   )F      Parto: (   )Normal (   )Cesárea (   )Fórceps 
Apgar: 1´____5´_____   Peso ao nascer:________g   Peso atual:________g    
Idade gestacional:____s____d    Idade Pós-natal:____s____d    Idade corrigida: ____s ____d 
 
Hipótese diagnóstica atual:___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Terapêutica atual: (   ) medicação:_____________________________________________________ 
                                 (   ) oxigenioterapia  (   ) soroterapia  (   ) fototerapia 
                                 (   ) incubadora - tempo de permanência até a coleta: _____________contínua (   ) 
                                 (   ) outra – especificar: ______________________________________________ 
 
Indicadores de risco para perda auditiva (ASHA, 2000):  
(  ) doença ou condição que requeira admissão de 48 horas ou mais em UTIN. Especifique: 

_________________________________ Tempo de permanência em UTIN:____d (   ) contínua 
(    ) sinais ou outros achados associados com síndrome que inclua perda auditiva sensorioneural e/ou                    

condutiva. Especifique:____________________________________________________________ 
(    ) história familiar de perda auditiva sensorioneural na infância; 
(    ) anomalias craniofaciais, inclusive anormalidades morfológicas no pavilhão e canal auditivo.    

Especifique: ____________________________________________________________________ 
(    ) infecção intra-útero, como citomegalovírus, herpes, toxoplasmose, sífilis ou rubéola . 

Especifique: ____________________________________________________________________ 
 
Outros indicadores de risco* (AZEVEDO, 2005): 
(   ) consangüinidade materna.** 
(   ) peso de nascimento inferior a 1500g; criança pequena para idade gestacional-PIG.** 
(   ) hiperbilirrubinemia – exsangüineotransfusão. 
(   ) medicação ototóxica (aminoglicosídeos, associação com diuréticos, agentes quimioterápicos). 
(   ) meningite bacteriana. 
(   ) Apgar de 0 a 4/1º minuto ou 0 a 6/5º minuto. 
(   ) ventilação mecânica maior que 5 dias. 
(   ) alcoolismo materno ou uso de drogas psicotrópicas na gestação.** Especifique:_______________ 

__________________________________________________ freqüência:___________________ 
(   ) hemorragia ventricular.** 
(   ) convulsões neonatais.**  
*Adaptação do critério proposto pelo Joint Committe on Infant Hearing (1994, 2000) por Azevedo 
(2005). 
** Itens acrescentados por Azevedo (2005). 
 
Resultado da triagem auditiva:  
(   ) RCP; 
(   ) reflexo de Moro; 
(   ) reação de sobressalto (startle); 
(   ) despertar do sono 
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Instrumento 2 – Lmax maiores que 65dBA NPS  
 
Data coleta:____/____/____Nome do RN:___________________________RG/HC:__________ 
Nome mãe:__________________________________________ RG/HC:________________________ 
Modelo incubadora:___________________________________________ 
 
 
Leq:______________  <Leq:_____________  >Leq:_____________ 

Lmin______________  Horário: __________________  

>Lmax:_____________  Horário:___________________ <Lmax:_____________   

>Lpeak:_____________  Horário:___________________ <Lpeak:_____________  

 
Nº Hora/Minuto   Lmax  > 65dBA Lpeak 
01    
02    
03    
04    
05    
06    
07    
08    
09    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
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Instrumento 3 – Fontes de ruído diante Lmax > 65dBA 
Nome do RN: ___________________________________RG/HC:_________________ Data:____/_____/_____ 
 

SITUAÇÕES 
                                    
                                           HORÁRIOS 
FONTES DE RUÍDO 

                    

Movimentação corporal                      
Vocalizações/ gemidos/gritinhos/gritos                     
Choro                     

Manifestações 
do RN 

Espirro/tosse/soluço                     
Administração de leite por SOG                     
Manuseio da SOG                     
Administração de medicamentos EV                     
Administração de medicamentos SOG                     
Verificação de temperatura axilar                     
Manipular/trocar fraldas/ Higienização                     
Manipulação de lençol                     
Manipulação de coxins                     
Colocar/retirar/manipular apoio da cabeça                     
Conversação com o RN                     
Mudança de decúbito/posição do RN                     
Mudança posição sensor pulso oxímetro                     
Instalação/troca de acesso venoso                     
Desobstrução das narinas                     

Cuidado 
direto ao 

RN 

Outro (especificar):                     
Abrir/fechar portinholas                     
Abrir/fechar porta cuidados intensivos                     
Elevar/abaixar plataforma de base                     
Retirar/colocar plataforma de base                     
Manipulação fios equip dentro incub                     
Colocar objetos em cima da cúpula                     
Pegar objeto em cima da cúpula                     
Colocar/trocar/manip monitor na cúpula                     
Empurrar/esbarrar na incubadora                     
Colocar seringa c/leite dentro incubadora                     
Soar alarme da incubadora                     
Soar alarme do monitor de FC/SaO2                     
Mov. monitor FC/SaO2 em cima incub.                     

Manejo 
da 

incubadora 
do 
RN 

Outro (especificar):                     
Soar alarme outros equipamentos unidade                     
Barulho outra enfermaria                     
Manuseio outra incubadora na enfermaria                     
Abertura/fechamento da lixeira                     
Conversação no entorno incubadora                     
Manuseio do balcão: portas e gavetas                     
Movimentação mesa de apoio/lixeira                     
Movimentação banqueta/cadeira                     
Outro RN chorando/vocalizando                     
Queda de objetos                     
Bater um objeto em outro                     
Abrir/fechar porta da unidade                     
Conversa na unidade                     
Conversa na(s) ante-sala(s)                     
Colocar objeto em cima do balcão                     
Limpeza na enfermaria                     

Manejo do 
ambiente no 
entorno da 
incubadora  

e geral 

Outro (especificar):                     
RN: recém-nascido; SOG: sonda orogástrica; EV: endovenoso; FC: freqüência cardíaca; SaO2: saturação de 
oxigênio; 
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                                                                                                             RN:_____________ 
 

Instrumento 4 – Saturação de oxigênio e freqüência cardíaca  
 
Lmax:_______________ Horário:___________________________  
Período anterior - 20” :___________________________________  
Período posterior – 20” :__________________________________ 
 

Período anterior  Período durante e posterior  
Tempo Horário Câmera SaO2   FC Tempo Horário Câmera SaO2   FC 
20-19”    1-2”    
18-17”    3-4”    
16-15”    5-6”    
14-13”    7-8”    
12-11”    9-10”    
10-9”    11-12”    
8-7”    13-14”    
6-5”    15-16”    
4-3”    17-18”    

 2-1”     19-20”    
 

 
 

Instrumento 5 – Atividades reflexas 
 

 
Lmax:_______________ Horário:_____________________  
Período anterior - 2”-1”:____________________________ 
Período posterior – D”-1”-2”:_________________________ 
 
 
 

Períodos 
Anterior Posterior Manifestações 

2”-1” D”-1”-2” 
RCP   
Susto/sobressalto   
Reflexo de Moro   

Atividades 
Reflexas 

Total    
D: durante o segundo; 1”: um segundo após o ruído; 2”: dois segundos após o ruído 
 
OBS:______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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       RN:_____________ 

 
Instrumento 6 – Atividades faciais – Escala NFCS 

 
 
Lmax:_______________ Horário:___________________________  
Período anterior - 20” :___________________________________  
Período posterior – 20” :__________________________________ 
 
 

Período Anterior Manifestações faciais – Escala NFCS 
Tempo Hora câmera FrSa OApe SuNL BcAb BcEV BcHo LgTe PrLg TrQx Total 
20-19”            
18-17”            
16-15”            
14-13”            
12-11”            
10-9”            
8-7”            
6-5”            
4-3”            

 2-1”            
TOTAL GERAL Escala NFCS:  

 
 
 

Período Posterior Manifestações faciais – Escala NFCS 
Tempo Hora câmera FrSa OApe SuNL BcAb BcEV BcHo LgTe PrLg TrQx Total 
1-2”            
3-4”            
5-6”            
7-8”            
9-10”            
11-12”            
13-14”            
15-16”            
17-18”            
19-20”            

TOTAL GERAL Escala NFCS:  
 
 
FrSa: fronte saliente;  OApe: olhos apertados;  SuNL: sulco naso-labial;  BcAb: boca aberta; BcEV: boca estirada 
vertical;  BcHo: boca aberta na horizontal;  LgTe: língua tensa;  PrLg: protusão de língua;   TrQx: tremor de 
queixo.   
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                                                                                                             RN:_____________ 

 
Instrumento 7 – Atividades corporais 

 
 
 
Lmax:_______________ Horário:___________________________  
Período Anterior: ____________________  Período Posterior:_________________________  
 

 
 

Período Anterior Atividades Corporais 
Tempo Hora câmera 0 1 2 3 4 5 6 7 
20-19”          
18-17”          
16-15”          
14-13”          
12-11”          
10-9”          
8-7”          
6-5”          
4-3”          

 2-1”          
Atividade predominante  

 
 

Período Posterior Atividades Corporais 
Tempo Hora câmera 0 1 2 3 4 5 6 7 
1-2”          
3-4”          
5-6”          
7-8”          
9-10”          
11-12”          
13-14”          
15-16”          
17-18”          
19-20”          
Atividade predominante  
 
Nenhum ou muito pouco movimento - 0 
Movimentos regulares, pequenos e contínuos; relaxado - 1 
Tenso, irritado, não relaxado – 2 
Abrupto, intencional, forte – 3 
Movimentos realizados com muito esforço, muito tenso – 4 
Movimentos frenéticos – 5 
Sem movimento, imóvel, flácido – 6 
Tremores abruptos, descoordenados - 7 
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         RN:_____________ 

 
Instrumento 8 – Mudanças de Estado 

 
 
 
Lmax:_______________ Horário:___________________________  
Período Anterior: ____________________  Período Posterior:_________________________  
 

 
 

 
Período Anterior Mudanças de Estado 

Tempo Hora câmera SP SA So Al Ir Ch 
20-19”        
18-17”        
16-15”        
14-13”        
12-11”        
10-9”        
8-7”        
6-5”        
4-3”        

 2-1”        
Estado predominante  
 
 

Período Posterior Mudanças de Estado 
Tempo Hora câmera SP SA So Al Ir Ch 
1-2”        
3-4”        
5-6”        
7-8”        
9-10”        
11-12”        
13-14”        
15-16”        
17-18”        
19-20”        
Estado predominante  
 
SP: sono profundo; AS: sono ativo; So: sonolento; Al: alerta; Ir: irriquieto; Ch: choro 

                                                                                              



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

________________________________________________________________ Anexo 
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Anexo A 
Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa HCFMRP-USP 

 
 
 

 


