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RESUMO
ZAMBERLAN, N. E. Ruído na unidade de cuidado intermediário neonatal de um
hospital universitário de Ribeirão Preto-SP. 2006. 97f. Dissertação (Mestrado) – Escola de
Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2006.
Trata-se de um estudo quantitativo descritivo, exploratório e observacional cujo
objetivo foi determinar os níveis de ruído ambiente na unidade de cuidado intermediário
neonatal de um hospital universitário de Ribeirão Preto-SP e dimensionar os níveis de pressão
sonora (NPS) gerados em decorrência de ar condicionado, lâmpadas da enfermaria e monitor
de apnéia ligados; alarme acionado; torneira da pia aberta; manejo da lixeira; conversas entre
profissionais (visita médica e passagem de plantão da enfermagem) e ruídos externos (abrir e
fechar a porta de acesso à unidade neonatal e conversação na ante-sala). O ruído ambiente foi
dimensionado na enfermaria de manipulação mínima da unidade de cuidado intermediário
neonatal, em duas semanas consecutivas, sendo 12 horas por dia no período diurno das 7 às
19 horas na primeira semana e 12 horas no noturno, diariamente das 19 às 7 horas, na segunda
semana. Utilizou-se o medidor de NPS, o dosímetro Quest-400, posicionado na área central
da enfermaria e suspenso a 70 cm do teto. Para dimensionar cada ruído interno e externo,
discriminado no segundo objetivo, mantiveram-se na enfermaria os mesmos bebês ali
internados e somente a pesquisadora, evitando-se a presença de outros ruídos audíveis.
Mensurou-se os NPS por três minutos consecutivos, exceto a passagem de plantão da
enfermagem que incluiu três momentos de medida, sendo uma para cada final de turno de
trabalho. Para análise dos dados utilizou-se o programa QuestSuiteMR para processar os NPS
em respostas numéricas e transportar em planilhas no software Excel 2003 e SPSS (Statiscal
Package for the Social Sciences). O nível médio de ruído na unidade foi de 60,8dBA. A
variabilidade do Leq na semana foi de 20,8dBA (51,8 a 72,6dBA), Lpeak 23,6dBA (90,1 a
113,7dBA), Lmax 42,8dBA (52,1 a 90,9dBA) e do Lmin foi de 1,4dBA (50,7 a 52,1dBA). As
hipóteses de que mesmo em enfermaria de manipulação mínima o ruído é intenso e que a
fonte de ruído mais intensa é o abrir e fechar a tampa da lixeira (Leq médio de 59,3dBA)
foram confirmadas. A porta aberta da enfermaria permitiu maior entrada de ruído externo
gerado na ante-sala, em especial aquele decorrente de abrir e fechar a porta de correr de
acesso à unidade neonatal (57,3dBA). Assim, confirmou-se a terceira hipótese, que o ruído
ambiente diminui ao fechar a porta de acesso à enfermaria. Confirmou-se também a quarta
hipótese, que a conversa entre os profissionais na passagem de plantão da enfermagem e visita
médica constitui fonte de ruído intenso, sendo que os maiores Leq foram de 63,8dBA em
ambas situações. Concluiu-se que os NPS foram intensos em todos os turnos e dias da semana
da coleta de dados, estando acima das recomendações e normas técnicas para níveis de ruído
adequados em unidades neonatais. Com base nos resultados e na literatura elaborou-se um
protocolo para controlar o excesso de estímulos sonoros ambientais, incluindo um conjunto de
ações intersetoriais dirigidas à infra-estrutura física, aos recursos tecnológicos e humanos
(profissionais e familiares).
Palavras-chave: 1. Ruído. 2. Medição de ruído. 3. Audição. 4. Recém-nascido. 5. Hospitais. 6.
Neonatologia
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ABSTRACT
ZAMBERLAN, N. E. Noise at the intermediary neonatal care unit of a university
hospital in Ribeirão Preto-SP. 2006. 97p. Thesis (Masters) – University of São Paulo at
Ribeirão Preto College of Nursing, Ribeirão Preto, 2006.
This descriptive, exploratory and observational quantitative study aimed to determine
ambient noise levels at the intermediary neonatal care unit of a university hospital in Ribeirão
Preto-SP and dimension sound pressure levels (SPL) produced by air-conditioning, lamps at
the nursing ward and the functioning of apnea monitors; alarms going off; open water taps;
handling of garbage cans; conversations among professionals (medical visit and nursing shift
change) and external noise (opening and closing the access door of the neonatal unit and
conversation in the antechamber). Ambient noise was dimensioned at the minimal
manipulation nursing ward in the intermediary neonatal care unit of the university hospital in
Ribeirão Preto-SP for two consecutive weeks. In the first week, ambient noise levels were
measured every day for 12 hours, from 7 a.m. to 7 p.m. In the second, ambient noise was
measured every night for 12 hours, from 7 p.m. to 7 a.m. A Quest-400 dosimeter was used to
measure SPL, placed in the center of the ward and hung from the roof at 70 cm. To dimension
each internal and external noise distinguished in the second objective, only the hospitalized
babies and the researcher continued at the ward, avoiding the presence of other audible noise.
Sound pressure levels were measured for three consecutive minutes, except during nursing
shift changes, including three measurement moments, one at the end of each shift. For data
analysis, QuestSuiteMR was used to process SPL in numerical answers and move them to
Excel 2003 and SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) worksheets. The mean
sound level at the unit was 60.8dBA. A variability of 20.8dBA (from 51.8 to 72.6dBA) was
found for Leq, 23.6dBA (90.1 to 113.7dBA) for Lpeak, 42.8dBA (52.1 to 90.9dBA) for Lmax
and 1.4dBA (50.7 to 52.1dBA) for Lmin. The results confirmed the hypotheses that noise is
intense, even at a minimal manipulation ward, and that opening and closing the garbage can is
the most intense noise source (mean Leq 59.3dBA). The open door of the nursing ward
allowed more external noise from the antechamber to enter, especially noise produced by
opening and closing the running door that gave access to the neonatal unit (57.3dBA). This
confirmed the third hypothesis, that is, that environmental noise decreases when the door of
the nursing ward is closed. The fourth hypothesis was also confirmed, i.e. that conversations
between professionals during shift changes and medical visits were a source of intense noise.
The highest Leq corresponded to 63.8dBA in both situations. Sound pressure levels were
intense across all shifts and days of the data collection period, exceeding recommendations
and technical standards for adequate noise levels at neonatal units. Based on these results and
on literature, a protocol was elaborated to control the excess of ambient noise stimuli,
including a set of intersectorial actions directed at physical infrastructure, technological and
human resources (professionals and family members).
Key words: 1. Noise. 2. Noise measurement. 3. Hearing. 4. Infant, newborn. 5. Hospitals. 6.
Neonatology

pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

RESUMEN
ZAMBERLAN, N. E. Ruido en la unidad de cuidado intermediario neonatal de un
hospital universitario de Ribeirão Preto-SP. 2006. 97f. Disertación (Maestría) – Escuela de
Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2006.
Se trata de un estudio cuantitativo descriptivo, exploratorio y observacional cuyo
objetivo fue determinar los niveles de ruido ambiente en la unidad de cuidado intermediario
neonatal de un hospital universitario de Ribeirão Preto-SP y dimensionar los niveles de
presión sonora (NPS) generados en consecuencia de aire acondicionado, lámparas de la
enfermería y monitor de apnea ligados; alarme accionado; llave de la pila abierta; manejo del
basurero; conversas entre profesionales (visita médica y cambio de turno de la enfermería) y
ruidos externos (abrir y cerrar la puerta de acceso a la unidad neonatal y conversación en la
antesala). El ruido ambiente fue dimensionado en la enfermería de manipulación mínima de la
unidad de cuidado intermediario neonatal del hospital universitario de Ribeirão Preto-SP, en
dos semanas consecutivas, siendo 12 horas por día en el período diurno de las 7 a las 19 horas
en la primera semana y 12 horas por la noche, diariamente de las 19 a las 7 horas, durante la
segunda semana. Se utilizó el medidor de NPS, dosímetro Quest-400, posicionado en el área
central de la enfermería y suspendido a 70 cm. del techo. Para dimensionar cada ruido interno
y externo discriminado en el según objetivo, se mantuvo en la enfermería los mismos bebés
allí internados y solamente la investigadora, evitándose la presencia de otros ruidos oíbles.
Los NPS fueron mensurados por tres minutos consecutivos, excepto el cambio de turno de la
enfermería, que incluyó tres momentos de medida, sendo una para cada final de turno de
trabajo. Para el análisis de los datos se utilizó el programa QuestSuiteMR para procesar los
NPS en respuestas numéricas y transportar en planillas en el software Excel 2003 y SPSS
(Statistical Package for the Social Sciences). El nivel promedio de ruido en la unidad
correspondió a 60,8dBA. La variabilidad del Leq durante la semana fue de 20,8dBA (51,8 a
72,6dBA), Lpeak 23,6dBA (90,1 a 113,7dBA), Lmax 42,8dBA (52,1 a 90,9dBA) y Lmin 1,4dBA
(50,7 a 52,1dBA). Se confirmaron las hipótesis de que, mismo en enfermería de manipulación
mínima, el ruido es intenso y que la fuente de ruido más intensa es el abrir y cerrar de la tapa
del basurero (Leq promedio de 59,3dBA). La puerta abierta de la enfermería permitió mayor
entrada de ruido externo generado en la antesala, especialmente aquel resultando del abrir y
cerrar de la puerta de correr de acceso a la unidad neonatal (57,3dBA). Así, se confirmó la
tercera hipótesis, que el ruido ambiental disminuye cuando se cierra la puerta de acceso a la
enfermería. También se confirmó la cuarta hipótesis, que la conversa entre los profesionales
durante los cambios de turno de la enfermería y las visitas médicas constituyeron una fuente
de ruido intenso, siendo que los mayores Leq correspondieron a 63,8dBA en ambas
situaciones. Se concluyó que los NPS fueron intensos en todos los turnos y días de la semana
de la recolecta de datos, estando arriba de las recomendaciones y normas técnicas para niveles
de ruido adecuados en unidades neonatales. Con base en los resultados y en la literatura, se
elaboró un protocolo para controlar el exceso de estímulos sonoros ambientales, incluyendo
un conyunto de acciones intersectoriales dirigidas a la infraestructura física, a los recursos
tecnológicos y humanos (profesionales y familiares).
Palabras-clave: 1. Ruido. 2. Medición del ruido. 3. Audición. 4. Recién nacido. 5. Hospitales.
6. Neonatología
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Apresentação 17
Pesquisar, produzir conhecimento e descobrir novas práticas sempre estiveram
presentes em minha formação e atuação profissional. Esse percurso foi traçado desde a
graduação em Fonoaudiologia na UNESP/Campus de Marília em que aprofundei meus
conhecimentos em grupos de pesquisa e iniciação científica na área de Pediatria, abordando a
temática da comunicação sob os aspectos do desenvolvimento de linguagem (oral e escrita) e
auditivo.
Após concluir a graduação em 2002, iniciei o Aprimoramento Profissional em
Fonoaudiologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo, credenciado como Hospital Amigo da Criança em dezembro de
2002, onde tive a oportunidade de identificar, na atuação assistencial nos estágios de Atuação
Fonoaudiológica em Neonatologia, a poluição sonora ambiental decorrente de diversas fontes
geradoras de ruído. Dentre elas, os recursos tecnológicos, tais como: equipamentos de suporte
à vida, sendo eles: respiradores, monitores cardiorrespiratórios e de apnéia, pulso-oxímetros,
aparelhos de fototerapia, incubadoras, berços aquecidos e bombas de infusão, monitorados
por alarmes acústicos. Além disso, há ruído decorrente da circulação e conversações de
profissionais de saúde entre si e com os familiares, na unidade neonatal.
Assim, a presença dessa tecnologia implica o aumento do número de equipamentos,
possibilita melhora no processo terapêutico, de crescimento e desenvolvimento dessas
crianças e, por outro lado, pode acarretar estresse para a criança e para os profissionais de
saúde na unidade neonatal.
Daí a motivação em investigar os níveis de ruído ambiente na unidade neonatal para
contribuir para o processo de crescimento e desenvolvimento do pequeno e frágil prematuro e,
além disso, propiciar, futuramente, um ambiente mais favorável de adaptação à vida extrauterina, preservando suas funções sensoriais, em destaque a auditiva, que é um importante
recurso de experienciação da comunicação oral, escrita ou gestual.
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A inserção como membro do Grupo de Estudos em Saúde da Criança e do
Adolescente (GESCA) da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo (EERP-USP) possibilitou discussões teóricas e metodológicas de pesquisas e
participação em estudos sobre o manejo do ambiente, na perspectiva do cuidado
desenvolvimental e humanizado em unidade neonatal. Assim, participei da coleta de dados de
dois estudos desenvolvidos no GESCA, um deles retratando a presença da triagem auditiva
neonatal e de medidas de controle de ruído ambiente dos hospitais maternidade de Ribeirão
Preto-SP (CASTRAL et al., 2004) e o outro, visando a mensuração do ruído ambiente na
rotina assistencial de uma unidade de cuidado intensivo neonatal de um hospital universitário
de Ribeirão Preto (ICHISATO, 2004), oportunidade que evidenciou a necessidade do
dimensionamento dos níveis de ruído ambiente na unidade cuidado intermediário do mesmo
hospital universitário.
Esta temática passou a ser o objeto de estudo do mestrado, iniciado na EERP-USP
em 2004, atendendo tanto a uma lacuna do conhecimento na produção nacional sobre a
problemática do ruído e a inexistência de uma norma ou recomendação técnica específica
nacional para unidades de cuidados intensivo e intermediário neonatais quanto para contribuir
na melhoria da assistência integral e humanizada ao recém-nascido, em especial ao
prematuro.
Apresento a dissertação de mestrado intitulada “Ruído na unidade de cuidado
intermediário neonatal de um hospital universitário de Ribeirão Preto – SP”, na qual
inicialmente descrevo a delimitação do objeto de estudo tendo por base a literatura abordando
sobre os aspectos conceituais do manejo do ambiente da unidade neonatal na perspectiva do
cuidado desenvolvimental; a problemática do ruído ambiente com ênfase nos efeitos dos
ruídos intensos sobre a saúde do trabalhador e do recém-nascido, explorando a deficiência
auditiva quanto aos aspectos epidemiológicos e fatores de risco; e por fim, apresento os
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Apresentação 19
resultados de pesquisas que dimensionaram níveis de ruído ambiente em unidades neonatais e
as normas e recomendações vigentes.
A seguir, descrevo os objetivos de determinar os níveis de ruído ambiente na unidade
de cuidado intermediário neonatal e dimensionar os NPS gerados em decorrência de
determinadas fontes de ruído, bem como apresento as hipóteses construídas tendo por base a
literatura, a experiência profissional e a exploração do campo. Na metodologia descrevo o
tipo de estudo, o método e os procedimentos de coleta dos dados, a operacionalização da
pesquisa, a análise estatística e os aspectos éticos. Na seqüência, apresento os resultados
obtidos, a discussão, as considerações finais, contendo um protocolo para o manejo do ruído
na unidade neonatal e as referências bibliográficas.
Entendendo que o desenvolvimento desta pesquisa não é um produto individual mas
coletivo, compartilhado com a orientadora, a auxiliar de pesquisa que colaborou na coleta de
dados, os profissionais de saúde, os pesquisadores e os membros do GESCA que têm
discutido comigo a problemática do ruído em unidades neonatais, então, a partir de agora,
passo a apresentar a dissertação, utilizando a primeira pessoa do plural nos tempos verbais.
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1 OBJETO DE ESTUDO1
1.1 Cuidado desenvolvimental e o manejo do ambiente
Um dos marcos na assistência aos recém-nascidos (RN) de risco foi a instalação das
modernas unidades de cuidado intensivo neonatal (UCIN), equipadas com recursos
tecnológicos de alta complexidade e equipe multiprofissional. Tal fato contribuiu para o
aumento das taxas de sobrevivência dos RN pré-termo e de muito baixo peso. No entanto, o
ambiente superestimulante destas unidades pode favorecer o aparecimento de iatrogenias no
processo de desenvolvimento dessas crianças (SCOCHI, 2000; SCOCHI et al., 2001).
A assistência a esse segmento populacional têm passado por transformações. O
cuidado centrado na doença e seu controle, tendo como finalidade a recuperação biológica do
RN, transformou-se no cuidado desenvolvimental e humanizado, buscando a qualidade de
vida, a promoção da saúde e o empoderamento da família; o paradigma biotecnológico foi
substituído pelo holismo (SCOCHI, 2000). Esta filosofia implica o re-pensar as relações entre
o bebê, a família e os profissionais de saúde. Inclui uma variedade de atividades designadas
para controlar o ambiente e individualizar o cuidado ao neonato baseado na observação de seu
comportamento, com o objetivo de promover sua estabilidade clínica, auto-organização e
competência, tanto quanto possível, ajudando-o a conservar energia para o crescimento e
desenvolvimento (BYERS, 2003).
Segundo Aita e Snider (2003), o cuidado desenvolvimental não consiste apenas em
promover o crescimento e desenvolvimento ao RN na UCIN, sendo também a atribuição de

Trabalho normalizado de acordo com normas estabelecidas pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS
TÉCNICAS – ABNT. NBR 10520 – Informação e Documentação. Citações em documentos: apresentação.
Rio de Janeiro: ABNT, ago.2002; ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. NBR
14724 – Informação e Documentação. Trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, ago.
2002.
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um princípio de colaboração interprofissional, em direção ao estabelecimento de um cuidado
multidisciplinar em benefício da criança. O cuidado desenvolvimental favorece também a
participação da família no cuidado do bebê pré-termo, imediatamente após o nascimento.
Sizun, Westrup e o European Science Foundation Network Coordination Committee
(2004) definem o cuidado desenvolvimental como uma abordagem na área de intervenções
médicas e de enfermagem que visam a redução do estresse dos neonatos pré-termos nas
UCIN.
Dentre os componentes do cuidado desenvolvimental destacam-se o manejo do
ambiente (diminuição do ruído e da luminosidade), o posicionamento do bebê em flexão
(simulando a posição intra-uterina), agrupamento dos cuidados (evitando o excesso de
manipulação), a sucção não-nutritiva, o cuidado canguru e incentivo ao aleitamento materno,
as atividades de promoção de auto-regulação dos estados de consciência e a participação dos
pais no cuidado, na perspectiva do cuidado centrado na família (BYERS, 2003).
Sizun, Westrup e o European Science Foundation Network Coordination Committee
(2004) acrescentam as massagens como estratégia do cuidado desenvolvimental
possibilitando aumento do ganho de peso, melhora do desenvolvimento comportamental, e
redução no tempo de permanência no hospital. No entanto, criticam o uso contínuo das
massagens, pois poderiam comprometer a estabilidade autonômica. Além das massagens,
estes mesmos pesquisadores sugerem estratégias comportamentais e ambientais para a
prevenção e tratamento da dor, incluindo as estratégias do cuidado desenvolvimental como
sucção não-nutritiva, administração da sacarose e controle do ambiente quanto a luminosidade
e ruído.
O cuidado desenvolvimental tem efeitos positivos no crescimento e desenvolvimento
dos RN e alto nível de satisfação da equipe de saúde que o utiliza no processo assistencial. É
apontado como uma estratégia inovadora
por alguns, mas interpretado como terapia
pdfMachine

Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!
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desnecessária por outros; portanto, assim como qualquer tipo de intervenção recente, o
cuidado desenvolvimental exige avaliação científica rigorosa antes mesmo da utilização na
rotina de trabalho. No entanto, pesquisadores apontam limitações quanto aos métodos e
tamanho amostral das investigações realizadas sobre esse tema, sugerindo a necessidade de
pesquisas urgentes com metodologia apropriada, população adequada, diversidade cultural e
utilização de medidas objetivas do comportamento e desenvolvimento da criança, numa
perspectiva a longo prazo (SIZUN; WESTRUP; EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION
NETWORK COORDINATION COMMITTEE, 2004).
Dentre os componentes do cuidado desenvolvimental, temos particular interesse no
manejo do ambiente, especificamente quanto a investigação do ruído em unidade neonatal. As
unidades neonatais de cuidados intensivo e intermediário, consideradas ambientes
superestimulantes, podem comprometer o processo de crescimento e desenvolvimento dos
prematuros, uma vez que apresentam imaturidade fisiológica e seus receptores sensoriais são
extremamente sensíveis ao ambiente (BECKHAM; MISHOE, 1982; TAMEZ; SILVA, 1999),
predispondo a criança a danos auditivos transitórios ou permanentes e a alterações fisiológicas
e comportamentais (TRAPANOTTO et al., 2004).
Os elevados níveis de ruído ambiental são, em sua maioria, resultantes do próprio
processo terapêutico, incluindo aí recursos humanos, físicos e tecnológicos. Dentre as fontes
de ruído de origem tecnológica destacam-se equipamentos de suporte à vida e de apoio ao
diagnóstico, tais como os monitores cardiorrespiratórios e de temperatura cutânea, os
respiradores mecânicos, as incubadoras, os berços aquecidos, os aparelhos de fototerapia, as
bombas de infusão, dentre outros; muitos deles apresentam alarmes, atingindo altos níveis de
ruído (RODARTE; SCOCHI; SANTOS, 2003).
Para melhor compreensão da problemática do ruído ambiente e do impacto da
exposição a níveis sonoros intensos sobre a saúde humana, trazemos conceitos de som e ruído
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tendo por base a literatura nacional e internacional nas áreas de física, engenharia,
fonoaudiologia, enfermagem e medicina.

1.2 Conceitos de som e ruído
Conceituar som demanda reflexões sob diferentes perspectivas entre o senso comum
e a ciência. No senso comum, o som está presente em nossa vida cotidiana e relacionado com
tudo aquilo que podemos ouvir, proporcionando experiências agradáveis, como música, canto
de pássaros, onda do mar, chuva, vento, a comunicação entre os indivíduos, entre outras
(DIAS; AFONSO, 2000).
Na perspectiva da ciência Física, segundo Gerges (2000), o som pode ser
denominado como flutuações de pressão em um meio compressível, que produzem a sensação
de audição quando atingem o ouvido humano na faixa de freqüência de 20Hz a 20kHz. O
autor conceitua som como uma forma de energia que é transmitida pela colisão das moléculas
do meio, umas contra as outras, sucessivamente.
Fernandes (2002), pesquisador do campo da Física, define som como um fenômeno
vibratório da pressão no ar, cujas variações se dão em torno da pressão atmosférica e se
propagam longitudinalmente à velocidade de 344m/s para 20°C. Destaca ainda, que qualquer
fenômeno capaz de causar ondas de pressão no ar é considerado uma fonte sonora; pode ser
um corpo sólido em vibração, uma explosão, um vazamento de gás a alta pressão e outros.
O som pode ser caracterizado por três variáveis físicas: freqüência, intensidade e
timbre. A freqüência pode ser conceituada como o número de oscilações por segundo do
movimento vibratório do som (FERNANDES, 2002) e sua unidade de medida é o Hertz (Hz),
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que é padronizado internacionalmente como sendo igual a um ciclo por segundo
(MENEGOTTO; COUTO, 1998). Assim, a faixa ou banda audível no ser humano é de 20 a
20000Hz, sendo que os sons abaixo de 20Hz são considerados infra-sons e os acima de
20000Hz ultra-sons (FERNANDES, 2002).
O timbre é a forma de onda da vibração sonora, que possibilita identificar a fonte
geradora do som, como reconhecer as notas musicais em instrumentos diferentes
(FERNANDES, 2002).
Russo (1999) não classifica o timbre como característica física do som e nem mesmo
como qualidade do som, mas sim como qualidade da fonte sonora. Quanto a altura a autora
relaciona à freqüência da onda sonora, que permite classificá-la em uma escala que varia de
grave a aguda. Assim, quanto mais alta a freqüência mais agudo é o som e, por sua vez,
quanto mais baixa a freqüência mais grave é o som. A intensidade sonora é apresentada pela
autora como uma qualidade que pode ser relacionada tanto à amplitude da onda sonora quanto
à sua pressão efetiva e sua energia transportada, portanto, possibilita classificá-la em uma
escala que varia de forte a fraco.
A intensidade sonora pode ser conceituada como a quantidade de energia contida no
movimento vibratório, isto é, o fluxo de energia, que é transmitido por segundo em uma área
de 1m2, sua unidade de medida é W/m² ou W/cm². Esta característica permite classificar o
som como forte ou fraco (MENEGOTTO; COUTO, 1998; FERNANDES, 2002).
Relacionado à intensidade sonora, a amplitude é a medida do afastamento ou deslocamento
das partículas materiais de sua posição de equilíbrio: é um processo absoluto, físico, de
medida de intensidade sonora, limitando-se à medição das ondas senoidais e não relacionado
às respostas sensoriais do ouvido humano (RUSSO, 1999). Assim, quanto maior forem a
amplitude, a pressão efetiva e a energia transportada, mais forte será o som; quanto menor
forem as mesmas, mais fraco ele será (MENEGOTTO; COUTO, 1998; RUSSO, 1999).
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Ao relacionar intensidade sonora e sensação auditiva aplica-se a Lei de Weber, na
qual o aumento da intensidade sonora faz com que o ouvido humano torne-se menos sensível;
ou ainda, é necessário aumentar a intensidade de maneira exponencial para que o ouvido sinta
o som linearmente (FERNANDES, 2002). Portanto, utiliza-se a escala logarítmica para a
intensidade sonora da mesma forma que se usa para a freqüência. A escala logarítmica é
aquela que tem o ponto zero absoluto como pré-requisito, sendo caracterizada por uma
unidade de escala (MENEGOTTO; COUTO, 1998; RUSSO, 1999; GERGES, 2000;
FERNANDES, 2002).
A escala logarítmica mais utilizada para descrever a intensidade sonora é a escala de
decibel - dB (MENEGOTTO; COUTO, 1998; RUSSO, 1999; GERGES, 2000;
FERNANDES, 2002). O nome Bel foi dado em homenagem a Alexandre Graham Bell,
pesquisador de acústica e inventor do telefone. Portanto, não se utiliza o plural decibéis (dBs)
e sim decibels (dB) (RUSSO, 1999; FERNANDES, 2002).
Matematicamente, segundo Fernandes (2002), o número de decibels significa o
expoente da relação das intensidades físicas, multiplicado por 10. Ou ainda, na definição de
Russo (1999), o número de decibels é igual a 10 vezes o logaritmo da razão entre duas
intensidades de energia ou 20 vezes o logaritmo da razão de duas pressões sonoras
correspondentes.
Outra maneira de analisar o som é a pressão sonora, definida como a força oscilante
exercida pelas moléculas de ar sobre uma superfície na qual incidem, sendo sua unidade de
medida o N/m² ou Pa (MENEGOTTO; COUTO, 1998).
Assim, para evitar a confusão que muitos profissionais e pesquisadores cometem ao
descrever que o dB é uma unidade de medida, torna-se oportuno destacar que o dB é uma
escala aplicada a intensidade sonora ou a pressão sonora. Lembrando que a unidade de
medida da intensidade sonora é o W/cm² ou BAR, e o da pressão sonora é N/m² ou Pa.
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Quando a escala do dB tem como referência a intensidade sonora, tem-se o nível de
intensidade sonora (NIS) e quando a referência é a pressão sonora, tem-se o nível de pressão
sonora (NPS2) (GERGES, 2000).
A partir destas informações ficam evidentes que o NIS e o NPS são processos
logaritmos e não lineares ou absolutos de medida de intensidade sonora, necessitando
especificar a intensidade de referência (NIS ou NPS), pois apresentam unidades de medidas
diferentes (RUSSO, 1999).
No presente estudo, ao abordar sobre o ruído em unidades neonatais estamos
utilizando a intensidade de referência em dB NPS. Quando a intensidade de energia é
duplicada, o NIS aumenta em 3dB e o NPS aumenta em 6 dB (ARAÚJO; REGAZZI, 2002;
FERNANDES, 2002; MENEGOTTO; COUTO, 1998; RUSSO, 1999). Observa-se nesta
relação entre NPS e NIS que o dB tem um efeito potencializador quando aumenta-se o nível
sonoro na sensação auditiva e, portanto, ao diminuí-lo torna-se significativo para o conforto
acústico nos indivíduos.
A propagação dos sons ocorre em forma de ondas esféricas a partir de uma fonte
pontual e sofre influências do ambiente até alcançar o ouvido humano. O ambiente pode ser
aberto ou fechado. Em ambientes abertos, o som não encontra barreiras, como a não
uniformidade do meio, causada por ventos e/ou diferenças de temperatura (GERGES, 2000),
para interpor sua passagem, o que não acontece no mundo real onde o som encontra em sua
trajetória forças friccionais, fazendo com que a amplitude produzida diminua com o tempo e a
distância da fonte sonora (MENEGOTTO; COUTO, 1998; RUSSO, 1999). A redução da
intensidade é tanto maior quanto maior for a distância da fonte sonora. Esta diminuição da
intensidade no campo livre obedece a “Lei do Inverso do Quadrado da Distância”, ou seja,

NPS = 20 log P/Pref , sendo P= é a pressão sonora em N/m2 e Pref = 20ìPa, correspondente ao limiar da audição
em 1000Hz (GERGES, 2000).
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cada vez que a distância dobra, há uma diminuição de 6 dB NPS (MENEGOTTO; COUTO,
1998; RUSSO, 1999).
Em ambientes fechados, o som encontra diversos obstáculos que interferem em sua
passagem dando origem a fenômenos como absorção, difração, refração, transmissão e
reflexão. Na absorção, a onda sonora incidente encontra pouca resistência a sua passagem,
penetra no material e se dissipa dentro deste, como ocorre em materiais acústicos. Na
difração, há mudança na direção da propagação da onda sonora. Quando a onda sonora
penetra em outro meio ou encontra mudanças nas condições de um meio que causem
alteração na velocidade de propagação, inclinando o raio de incidência, denomina-se refração.
A transmissão ocorre quando a barreira à passagem do som vibra, transformando-se em uma
nova fonte sonora. Por fim, a reflexão significa um som atingir um obstáculo rígido e parte de
sua energia é refletida, retornando a fonte na mesma direção e velocidade de propagação
(ARAÚJO; REGAZZI, 2002; FERNANDES, 2002; MENEGOTTO; COUTO, 1998; RUSSO,
1999).
Com essas colocações é possível definir ruído. Quando a sensação auditiva torna-se
desagradável, como o barulho do trânsito, máquinas, explosão ou buzinas, denomina-se tal
fenômeno como ruído. Do ponto de vista da Física, define-se ruído como um fenômeno
acústico não periódico, sem componentes harmônicos definidos, resultante da superposição
desarmônica de sons provenientes de várias fontes (FERNANDES, 2002).
Os ruídos podem ser classificados em função do tempo e das características do
campo sonoro. Assim, denomina-se ruído estacionário, aquele em que o período de
observação apresenta apenas flutuações mínimas (AFONSO; DIAS, 2001). Segundo Macedo,
1988, citado por Afonso e Dias (2001), o ruído não estacionário pode ser dividido em três
sub-tipos: ruído flutuante, quando o nível de pressão sonora e o espectro de freqüências varia
significativamente, mas possui um valor constante num largo período de tempo; ruído
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intermitente, quando o nível de pressão sonora e o espectro de freqüência desce para um nível
de ruído de fundo várias vezes, mantendo-se constante durante um tempo de
aproximadamente um segundo ou mais, e ruído impulsivo, quando o nível de pressão sonora é
elevado, tendo uma duração pequena (inferior a um segundo).
Araújo e Regazzi (2002) classificam o ruído em função de sua variação no tempo
como contínuo e descontínuo. Para os autores, o ruído contínuo é aquele cuja variação do
nível de pressão sonora encontra-se na faixa de aproximadamente 3dB durante um período de
medição. Para variações maiores que 3dB em períodos curtos de observações são chamados
de descontínuos, podendo ser subclassificados como ruído intermitente ou de impacto
(impulsivo).
Diferentemente a Cetesb (2002) classifica os ruídos em: constante, quando no
período de 5 minutos não apresenta qualquer variação de nível; contínuo, ruído que no
período de 5 minutos apresenta uma variação menor ou igual a 6dBA, entre seus valores
máximo e mínimo; descontínuo, é aquele que no período de 5 minutos apresenta uma variação
maior que 6dBA, entre seus valores máximo e mínimo; impulsivo ou de impacto, aquele que
apresenta no decorrer da medição, pico ou picos de energia acústica, cuja duração é inferior a
1 (um) segundo, em intervalos maiores do que 1 (um) segundo (ex: martelagens, prensas, bate
estacas, tiros, detonações etc.); e tom puro, ruído constituído apenas por uma freqüência (ex.apitos, sinais de aviso etc.).
Além destas interpretações citadas nas referências anteriores, a norma International
Standards Organization 2204/1973, citado em ABNT (1992), classifica o ruído de forma
semelhante, porém levando em consideração o seu nível de intensidade em ruído contínuo
estacionário, contínuo não-estacionário, contínuo flutuante, intermitente e de impacto ou
impulsivo.
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Observamos nestas diferentes interpretações da classificação do ruído que os autores
divergem na noção de categorização quanto a variação do ruído em função do tempo (curto ou
longo), porém devemos nos ater, na realidade, à tendência do ruído durante o período
observado.
Na presente dissertação de mestrado, o objeto de estudo aborda o NPS hospitalar na
unidade de cuidado intermediário neonatal, cujas características ambientais incluem a
presença de ruído contínuo não estacionário (variação de intensidade sonora significativa
durante o período de observação), ruído contínuo flutuante (variação contínua de um valor
apreciável durante o período de observação), ruído intermitente (ruído de fundo) e ruído de
impacto (picos de energia acústica de duração inferior a um segundo em intervalos superiores
a um segundo).
Para mensurar o ruído de forma precisa é necessário o auxílio dos equipamentos
medidores de pressão sonora, popularmente conhecidos como dosímetro e decibelímetro. Os
medidores de pressão sonora registram diretamente (na forma analógica ou digital) o NPS de
um fenômeno acústico, expressando o resultado em dB com uma pressão sonora de referência
de 2ìPa. Contém filtro de ponderação para freqüência (A, B e C) e circuitos de resposta
(rápido, lento e impulsivo) (ARAÚJO; REGAZZI, 2002).
A escala ou circuito A (dBA) é a que mais se aproxima das curvas de igual
audibilidade para baixos NPS (GERGES, 2000) sendo mais próxima do ouvido humano
(ROBERTSON; COOPER-PEEL; VOS, 1998; ROBERTSON et al., 1998). As escalas B
(dBB) e C (dBC) são análogas ao circuito A, porém para médios e altos NPS,
respectivamente. Gerges (2000) cita a escala D cuja finalidade é medir e analisar ruídos de
altos NPS. Afirma, ainda, que a escala de compensação A é a mais utilizada, uma vez que as
escalas B e C não fornecem boa correlação em testes subjetivos.
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Tanto o dosímetro como o decibelímetro podem operar quanto a velocidade de
medição, sendo elas: rápida (fast), usado para medir ruídos contínuos, de impacto e ruídos
intermitentes, e lenta (slow) nas situações de grandes variações, como os ambientes de
trabalho (ARAÚJO; REGAZZI, 2002).
Para Araújo e Regazzi (2002) os medidores de nível de pressão sonora podem ser
classificados quanto às características de medição em: convencionais, medem o NPS
instantâneo, por exemplo o decibelímetro, e os integradores, medem os níveis instantâneos e a
média dos níveis durante o tempo de medição (Leq) como no caso do dosímetro.
O dosímetro é utilizado para medição da dose de ruído (nível equivalente),
especialmente quando o nível de ruído é variável (GERGES, 2000; FERNANDES, 2002).
Essa característica adequa-se ao nosso tema de interesse que é o ruído em unidade de cuidado
intermediário neonatal, cujos NPS devem variar em função dos recursos disponíveis e
dinâmica do trabalho. Portanto, o dosímetro é o instrumento que possibilita tal
dimensionamento.

Figura1: Medidor do nível de pressão sonora (dosímetro)
Este equipamento é portátil, leve e dispõe de microfone que registra o nível
equivalente; alguns equipamentos são capazes de memorizar os dados coletados de forma
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digital e podem ser ligados a um computador PC (Personal Computer) para processamento e
análise de sinal (GERGES, 2000). Para Araújo e Regazzi (2002), o dosímetro é um monitor
de exposição que acumula o ruído constante utilizando microfone e circuito interno, em que o
sinal é acumulado em um condensador e, posteriormente, na memória.
O dosímetro possui um sistema integrador capaz de converter NPS e tempo em um
número que expresse a dose acumulada durante o tempo em que o equipamento se encontra
em funcionamento (ARAÚJO; REGAZZI, 2002).
Os parâmetros como Leq, Lmax, Lpeak,, TWA, curva de distribuição estatística do ruído,
cálculo da projeção da dose para jornada de trabalho, segundo critério estabelecido pela
legislação, histogramas de distribuição dos níveis registrados e distribuições estatísticas no
tempo (Lns) são fornecidos pelo dosímetro. O Leq é o nível médio de energia equivalente ao
NPS medido em dBA com circuito ou escala de compensação A, que atenua as baixas
freqüências, as quais o ouvido humano é menos sensível (RUSSO, 1999), foi usado na
medição do som em nosso estudo, indicado para mensuração de ruído contínuo
(SEGURANÇA, 1997), em um determinado tempo (ROBERTSON et al., 1998a).
Segundo Robertson, Cooper-Peel e Vos (1999), Lmax significa picos de energia
acústica, cujos NPS são os mais altos durante o período determinado de registro. O Lpeak é o
mais alto NPS instantâneo registrado. L10 representa o NPS acima do qual excedeu 10% do
total registrado. L90 representa o valor acima do qual os demais níveis permanecem 90% do
tempo total.
Diante da necessidade de investigar e evitar ruídos intensos a que os indivíduos estão
expostos em ambientes de trabalho, nas ruas, em atividades de lazer identifica-se, com base na
literatura exposta a seguir que o aspecto físico mais prejudicado neste contexto é a audição
humana. Para contextualizar a problemática da saúde auditiva apresentamos a incidência e os
fatores de risco para deficiência auditiva.
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1.3 Incidência e fatores de risco da deficiência auditiva
A integração do indivíduo com a sociedade pode ocorrer de diferentes formas,
sendo a audição um dos principais meios de contato com o meio exterior (UCHÔA et al.,
2003).
A preocupação com a deficiência auditiva é um tema em constante evolução,
considerada atualmente como um problema de saúde pública, devido não só a sua
prevalência (OLIVEIRA; CASTRO; RIBEIRO, 2002), mas também aos prejuízos que os
indivíduos possam desenvolver em suas capacidades verbais e de linguagem, acarretando
dificuldades de aprendizagem e impacto negativo sobre a evolução social, emocional e
cognitiva (AAP, 1997) que, na maioria das vezes, é irreversível (UCHÔA et al., 2003).
Assim, é fundamental o diagnóstico precoce da deficiência auditiva.
A recomendação do Joint Committee on Infant Hearing, National Institutes of
Health, e U.S. Public Health Service´s Health People 2010 é que todos os bebês com perda
auditiva sejam identificados antes dos três primeiros meses de idade e recebam
intervenções até o sexto mês (AAP, 1997; ASHA, 2001).
No Brasil, estimativas baseadas em dados do Rio de Janeiro mostram que o
diagnóstico da perda auditiva, ocorre por volta dos cinco anos de idade, ocasião em que a
criança está freqüentando a escola. Com isso, perde-se o tempo de plasticidade cerebral da
criança e o momento mais adequado para intervir; crianças com deficiência auditiva,
estimuladas até os seis meses de idade, terão um desenvolvimento de linguagem compatível
com o de crianças ouvintes (BRASIL, 2002).
Os indicadores de risco para deficiência auditiva foram publicados em 1994 e
revisados em 2000 e são os seguintes: peso de nascimento abaixo de 1.500g, índice de Apgar
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abaixo de 0 a 4 no primeiro minuto ou de 0 a 6 no quinto minuto de vida, malformações da
orelha, fenda palatina, lábio leporino, hemorragia intracraniana, crises convulsivas no período
neonatal, meningite, icterícia, uso de aminoglicosídeo, uso de diurético de alça, infecções
congênitas (sífilis, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e herpes), rubéola materna na
gestação, ventilação mecânica por mais de 5 dias, hipertensão pulmonar, alterações
craniofaciais, história familiar de surdez e síndromes diversas (AAP, 2000).
Além destes fatores de risco, questiona-se a possibilidade de alguns deles serem
potencializados pelo ruído ambiental. Fausti et al. (2005) ressaltam que a exposição a sons
excessivos concomitantes com o uso de drogas ototóxicas pode potencializar os efeitos da
ototoxicidade. Desde a década de 70 discutia-se que pacientes tratados com antibióticos
aminoglicosídeos não deveriam ser expostos a níveis de ruídos superiores a 58dBA (FALK;
WOODS, 1973) e, ainda hoje, é alvo de discussões que a exposição de pacientes ao ruído
maior ou igual a 60dB tem sido mencionada como potencializadora dos efeitos dos agentes
ototóxicos (GRAVEN, 2000).
A American Speech Language Hearing Association (ASHA) registra que a taxa de
prevalência de RN e de crianças com perda auditiva, sem apresentarem fatores de risco para a
mesma, é estimada de 1,5 a 6,0 por 1000 nascidos vivos (ASHA, 1994). A incidência da
deficiência auditiva em neonatos eutróficos é de 1:1000, aumentando significativamente para
1:50 naqueles com um ou mais fatores de risco para perda auditiva (SIMMONS, 1980). Já a
perda auditiva neurossensorial, anomalia mais freqüente ao nascimento, está presente em
cerca de 1 a 3 de cada 1000 RN saudáveis e em cerca de 2 a 4 de cada 100 lactentes em
cuidados intensivo neonatal (PERDA..., 2001).
Em prematuros de muito baixo peso ao nascer, a incidência da deficiência auditiva é
cerca de 13% maior do que em RNs a termo. Aproximadamente 5% dos bebês assistidos em
UCIN apresentam perda auditiva permanente (LEVY; WOOLSTON; BROWNE, 2003).
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Estudos nacionais realizados por Azevedo (1997) e Chapchap e Segre (2001)
obtiveram prevalência de deficiência auditiva de origem coclear representada pela relação de
2:1000 na triagem auditiva universal e de 20 a 50:1000 em triagens auditivas em UCIN,
respectivamente.
Diante dos elevados índices de incidência e prevalência da deficiência auditiva, e o
fato da deficiência auditiva comprometer a aquisição de linguagem e a evolução social e
emocional de forma definitiva dos indivíduos, na medida em que os três primeiros anos de
vida são os mais importantes para a aprendizagem da fala (OLIVEIRA; CASTRO; RIBEIRO,
2002), torna-se necessário a detecção precoce da deficiência auditiva. Uma das iniciativa
adotadas foi a implantação de programas de triagem auditiva neonatal.
Dentre os métodos utilizados para detecção de alterações auditivas, considera-se os
testes comportamentais, os potenciais evocados auditivos do tronco encefálico e as emissões
otoacústicas (AAP, 1997; AZEVEDO, 2004; CASTRO; RIBEIRO, 2002; LICHTIG et al.,
2001; MEYER et al., 1999; SEGRE, 2003; SOKOL; HYDE, 2002; UCHÔA et al., 2003;).
Os métodos comportamentais como a triagem auditiva instrumental, a audiometria de
reforço visual e a audiometria tonal comportamental em cabina acústica, são econômicos e
aplicados em ambientes silenciosos. A desvantagem é que não detectam perda auditiva de
grau leve, além de serem de difícil realização com pacientes não-cooperantes (OLIVEIRA;
CASTRO; RIBEIRO, 2002).
O potencial evocado auditivo do tronco encefálico (PEATE) é um método caro, pouco
adequado como primeira linha na triagem auditiva. Consiste no registro das ondas
eletrofisiológicas geradas em resposta a um som apresentado e captado por eletrodos de
superfície colocados na cabeça do bebê, avaliando a integridade neural das vias auditivas até o
tronco encefálico (AZEVEDO, 1997; OLIVEIRA; CASTRO; RIBEIRO, 2002; UCHÔA et
al., 2003).
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As emissões otoacústicas surgiram na década de 70, descritas por Kemp, e consistem
no registro da energia sonora gerada pelas células ciliadas da cóclea em resposta a sons
captados por um microfone posicionado no meato acústico externo do RN (AZEVEDO, 1997;
OLIVEIRA; CASTRO; RIBEIRO, 2002; UCHÔA et al., 2003).
Assim, a triagem auditiva visa a identificação precoce da perda auditiva, promovendo
a intervenção fonoaudiológica imediata. É um procedimento rápido, simples, de fácil
aplicação em larga escala e identifica aqueles que têm alta probabilidade de apresentar perda
auditiva e necessitam de diagnóstico audiológico completo. O critério utilizado na triagem
auditiva é o de passa (não têm probabilidade de perda) ou falha (há probabilidade de perda
auditiva e necessitam de avaliação completa) (RIBEIRO, 2001; AZEVEDO, 2004).
Morgan e Canalis (1991) citam em seu trabalho, sobre triagem auditiva em bebês, o
primeiro relato da literatura sobre triagem auditiva em berçário, em 1964, por Downs e Sterrit,
cujo primeiro procedimento foi a observação de mudanças comportamentais em resposta à
estímulos acústicos.
No Brasil, os primeiros programas de identificação precoce para deficiência auditiva
foram desenvolvidos desde 1987 com população de alto e baixo risco, utlizando-se
procedimentos comportamentais e eletrofisiológicos (AZEVEDO, 2004).
Na década de 90 surgem, ainda, no Brasil, o GATANU – Grupo de Apoio à Triagem
Auditiva Neonatal Universal, que busca a conscientização da população para os problemas de
audição na infância e para a necessidade de detecção e intervenção precoce. O Comitê
Brasileiro de Perdas Auditivas na Infância, em 1999, recomendou recomenda a triagem
auditiva universal, realizada na ocasião de alta hospitalar, por métodos eletrofisiológicos –
potencial evocado auditivo de tronco encefálico e emissões otoacústicas evocadas e, na falta
de recursos financeiros, o método comportamental de pesquisa do reflexo cocleopalpebral
(AZEVEDO, 2004).
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Atualmente, existem 237 locais, distribuídos em 22 estados, realizam a triagem
auditiva neonatal (TAN). Desde 1997 está em tramitação o Projeto de Lei nº 03842 que
estabelece a obrigatoriedade da TAN em todo o país; tal Projeto foi enviado para o Senado
Federal em setembro de 2004 (GATANU, 2005).
Apesar da expansão da triagem auditiva no país, há municípios que embora
disponham de legislação da obrigatoriedade do teste, ainda não a implantaram efetivamente
no serviço público ou conveniado ao SUS (CASTRAL et al., 2004).
Esta situação pôde ser constatada no estudo descritivo de Castral et al. (2004), no qual
fizeram um levantamento sobre a realização da triagem auditiva neonatal em hospitais
maternidades de Ribeirão Preto-SP por meio de entrevista com a enfermeira ou
fonoaudióloga, no período de março a junho de 2003. Seguindo um roteiro estruturado,
identificaram apenas dois hospitais, um público e outro privado, onde as fonoaudiólogas
realizam, diariamente, TAN por meio das emissões otoacústicas, sendo que no hospital escola
público, o aparelho encontrava-se danificado no momento da pesquisa.

Apesar da

obrigatoriedade em Ribeirão Preto (lei municipal nº 8.830), as autoras destacaram que das seis
maternidades que aceitaram participar do estudo, quatro hospitais não realizam a TAN,
devido à demanda pequena de nascimento, baixa complexidade de cuidado e curta
permanência do RN na maternidade.
Portanto, a partir das dificuldades financeiras e políticas dos diferentes municípios
brasileiros, o Comitê Brasileiro sobre Perdas Auditivas na Infância (1999) recomendou, na
ausência da triagem auditiva instrumental, aplicar o protocolo de indicadores de risco para
deficiência auditiva associado a observação comportamental auditiva e a pesquisa do reflexo
cócleo-palpebral.
Assim, conhecendo a prevalência e os fatores de risco para a deficiência auditiva,
destaca-se que o ruído tem sido apontado na literatura como potencializador, afetando os
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indivíduos em constante exposição a este. A seguir será apresentamos o impacto do ruído no
ser humano, em especial no RN pré-termo.

1.4 Impacto do ruído ambiente no ser humano e recém-nascido
Com a revolução industrial, os ruídos gerados das máquinas transformam-se em uma
das formas de poluição que atinge a natureza fisiológica e psicológica dos indivíduos. O som
não necessita ser forte para desagradar, basta lembrar do som de um disco de vinil riscado,
instrumento desafinado, vazamento de gazes contínuos, torneiras de água pingando, etc.
Assim, a poluição sonora é um problema de saúde pública devido aos efeitos nocivos que o
ruído pode acarretar ao ser humano, sendo alertados desde 1989 pela Organização Mundial de
Saúde (FERNANDES, 2002).
Em 1990, o U.S. Public Health Document registrou que a exposição ao ruído é causa
de mais de 21 milhões de americanos com perda auditiva induzida por ruído (NATIONAL
INSTITUTES HEALTH CONSENSUS REPORT, 1990).
Outros efeitos do ruído em seres humanos e animais, especialmente quando for ruído
de impacto e elevado, referem-se a uma reação de alarme caracterizada por excitação do
sistema subcortical (núcleo da amigdala), sistema nervoso autônomo, reflexos somáticos e no
sistema hormonal (catecolamina e secreção corticoesteróide), e também o sistema respiratório
(THOMAS; MARTIN, 2000)
No ambiente hospitalar não só os bebês são prejudicados pela exposição a
intensidades elevadas de ruído como também a equipe multiprofissional. Na perspectiva da
saúde do trabalhador Seligman (1997) cita dentre os principais efeitos da exposição ao ruído
no ambiente de trabalho, a perda auditiva neurossensorial e irreversível, as alterações
fisiológicas na freqüência cardíaca e pressão sanguínea, as alterações do sono e os transtornos
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digestivos, vestibulares, neurológicos e comportamentais diversos, como irritação, cansaço,
diminuição na produtividade, intolerância a ruídos, angústia, ansiedade, depressão e estresse.
Dawson (2005) acrescenta a privação do sono e incentiva os profissionais a se
conscientizarem do problema e buscar soluções.
Alguns profissionais de saúde parecem se habituar a níveis intensos de ruído nos
hospitais, especialmente em unidades de cuidado intensivo (LALLY, 2001), todavia outros
podem manifestar estresse, irritabilidade e ansiedade. Além disso, o ruído pode afetar a
habilidade de alguns cuidadores em concentrar-se nos cuidados com os pacientes (TOPF,
2000).
Devemos considerar a susceptibilidade individual para qualquer tipo de perda auditiva.
Desta forma, podemos afirmar que em um ambiente ruidoso encontraremos diferentes
reações, alguns serão extremamente sensíveis ao ruído e outros parecerão não serem atingidos
pelo mesmo (ARAÚJO; REGAZZI, 2002).
Araújo e Regazzi (2002, p. 100) descrevem as diferentes maneiras de adaptação do ser
humano:
“...as pessoas saudáveis podem adaptar-se às influências prejudiciais
do ruído, apesar de não sentirem aproximação da fadiga. A capacidade do
organismo em se ajustar em diversas formas de ruído não implica a falta
de ação do mesmo sobre os nervos. Isso se deve a grande elasticidade e
capacidade de adaptação do organismo humano aos estímulos do
ambiente onde vive, já que para o caso do ruído, o nosso corpo não
oferece nenhuma barreira física eficaz para evitar a sua propagação pelo
aparelho auditivo.”

Para elucidar a susceptibilidade do RN ao ruído, é importante saber que o desenvolvimento
auditivo humano ocorre de maneira gradual. A partir da 24ª semana gestacional, iniciam-se
as primeiras respostas a estímulos sonoros e, nas próximas 15 semanas, sons exógenos
podem afetar o comportamento fetal e o desenvolvimento do sistema nervoso central
(BIRNHOLZ; BENACERRAF, 1983). A partir deste dado, é possível concluir que o
aparelho auditivo é muito sensível a sons intensos.
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O ambiente superestimulante proporciona ao RN uma experiência completamente
diferente daquela intra-uterina, que possui temperatura agradável e constante, maciez, oferece
aconchego e tem capacidade de filtrar e diminuir os sons extra-uterinos; no ambiente intrauterino o sono raramente é interrompido (KELLMAN, 2002; TAMEZ; SILVA, 1999).
Gerhardt (2000) aponta, em revisão de literatura, que nos estudos científicos há pouca atenção
ao dimensionamento do ruído intra-útero, no entanto cita o estudo de Gagnon e colaboradores
que, ao posicionar em um hidrofone no cervix e corpo uterino de ovelhas (animais que
apresentam características uterinas semelhantes as dos humanos) encontraram NPS de 60dB a
0,1kHz e menos que 40dB a 0,2kHz. Os sons gerados dentro da mãe e presente no útero são
associados à respiração materna, atividade cardiovascular, intestinal e movimentos do corpo
(GERHARDT; ABRAMS; OLIVER, 1990).
O estresse produzido pelo ambiente da unidade neonatal, pelos procedimentos dos
profissionais na rotina de trabalho e pelo excesso de manipulação geram privações de seus
momentos de sono profundo e descanso. Em UCIN, o prematuro extremo é manipulado de 82
a 132 vezes, em 24 horas (COSENTINO; MALERBA, 1996).
Estudos apontam respostas fisiológicas e comportamentais dos RN pré-termo e de
muito baixo peso quando expostos constantemente a elevados níveis de ruídos, uma vez que
são mais frágeis e mais predispostos aos efeitos do ruído. Dentre as alterações são citadas:
anóxia; bradicardia; apnéia; isolamento da interação social; aumento da pressão sanguínea e
intracraniana, predispondo à hemorragia craniana intraventricular que freqüentemente é
precursora de uma variedade de distúrbios desenvolvimentais, como paralisia cerebral,
distúrbios comportamentais, prejuízos intelectuais, anormalidades neurológicas, dificuldades
motoras e de aprendizagem (MORRIS, PHILBIN, BOSE, 2000); alteração do estado de
repouso e sono do RN, levando à fadiga, agitação, irritabilidade e choro; aumento do consumo
do oxigênio e da freqüência cardíaca, resultando no aumento do consumo calórico e,
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conseqüentemente, ganho de peso lento (HALL, 2000). Ressalta-se ainda que estes RN
apresentam

imaturidade

neurológica

e

instabilidade

fisiológica,

portanto,

são

significativamente mais vulneráveis à presença do ruído ambiente, acarretando prejuízo
neurológico e de organização (LEVY; WOOLSTON; BROWNE, 2003).
Além da superestimulação ambiental e da própria imaturidade global, deve-se
considerar o uso de medicações ototóxicas que, combinado com o ruído, aumentam ainda
mais o risco para deficiência auditiva (GLASS, 1999). Bhattacharyya e Dayal (1994)
destacam que agentes terapêuticos como antibióticos, diuréticos e analgésicos podem
provocar prejuízos funcionais e morfológicos no interior da orelha.
Pelo exposto, considera-se relevante a prevenção da deficiência auditiva e, neste
sentido, tem-se particular interesse pelos níveis sonoros em unidades neonatais que podem
comprometer a audição e o desenvolvimento global do RN. A preocupação com o ruído
nessas unidades emerge na década de 70, aumentando gradualmente e culminando com a
realização de investigações e no estabelecimento de normas técnicas em alguns países.
Inicialmente, apresentamos as legislações vigentes que recomendam os níveis de
intensidades sonoras indicados para a saúde auditiva. A Organização Mundial da Saúde
(OMS) preconiza Leq de 30dBA e Lmax de 40dBA para área interna hospitalar (WHO, 1999).
Na norma brasileira sobre o conforto acústico (ABNT, 1987, 1999), o nível sonoro
recomendado para ambientes internos de hospitais (apartamentos, enfermarias, berçários e
centro cirúrgico) é de 35 a 45 dBA, sendo o primeiro nível considerado o desejável e o
segundo, o limite aceitável.
Visando o conforto da comunidade nos ambientes externos de área estritamente
residencial urbana, hospitais e escolas, a norma técnica brasileira estabelece em 50dBA o
ruído diurno permitido e em 40dBA o noturno (ABNT, 1999). Visando a saúde do
pdfMachine
Is a pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!

O objeto de estudo 42
trabalhador, a norma NR-15 recomenda que a máxima exposição de ruído seja de 85dBA num
período de 8 horas (BRASIL, 1978).
De acordo com a busca realizada nas bases de dados científicas e operacionais
brasileiras, não encontramos referências quanto às normas específicas para as unidades
neonatais no Brasil. No entanto, tivemos acesso a recomendação do grupo de estudos
Committee to Establish Recommended Standards for Newborn ICU Design (2002),
Flórida, EUA, que estabelece que o ruído habitual da UCIN não deve exceder ao Leq de 50
dBA, L10 de 55dBA e Lmax de 70dBA. Essa norma é recomendada tanto para unidades
neonatais de cuidado intensivo3 como cuidado intermediário4.
A Academia Americana de Pediatria recomenda que a quantidade de ruído
ambiente na UCIN não deve exceder 45 dB (AAP, 1997). A Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT, 1987; 1999) não especifica níveis para estas unidades, sendo
que na NBR-10152, as recomendações para níveis de ruído compatíveis com o conforto
acústico do ser humano em hospitais conforme citado anteriormente.
A grande maioria dos estudos sobre o ruído nas unidades neonatais refere-se ao
ambiente de terapia intensiva. Verifica-se também nestas pesquisas que há diferenças
metodológicas relacionadas à mensuração do ruído ambiente, diferindo o tipo de
equipamento utilizado, duração da coleta e o local onde ele é colocado pois não há
descrição detalhada sobre o posicionamento do instrumento na unidade neonatal, exceto no
estudo de Levy; Woolston e Browne (2003).

Cuidado intensivo neonatal: inclui cuidado contínuo de enfermagem, procedimentos cirúrgicos de alta
complexidade, suporte respiratório contínuo e outras intervenções para RN clinicamente instáveis ou
severamente doentes (COMMITTEE TO ESTABILISH RECOMMENDED STANDARDS FOR NEWBORN
ICU DESIGN, 2002).
4
Cuidado intermediário neonatal: inclui cuidados a bebês doentes que exigem cuidados de enfermagem menos
contínuos, mas que não exclui o suporte respiratório. Quando existe a UCIN em um hospital, a unidade de
cuidado intermediário funciona como uma unidade de apoio (COMMITTEE TO ESTABILISH
RECOMMENDED STANDARDS FOR NEWBORN
ICU DESIGN, 2002).
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Algumas pesquisas utilizaram o decibelímetro obtendo medidas pontuais como foi
descrito nos estudos de Nzama, Nolte e Dorfling (1995), Gomes e Crivari (1998), ParradoMoran e Costa Filho (1992), enquanto que outras utilizaram o dosímetro com medição
contínua de 24 horas como realizado por Lawson, Dawum e Turkewitz (1977), Elander e
Hellström (1995), Guimarães et al. (1996), Kent et al. (2002), Johnson (2003) e Levy,
Woolston e Browne (2003).
Há também divergências metodológicas nos estudos quanto a utilização das escalas
de compensação (ponderação em freqüência) A, B e C.
Outro aspecto constatado nestes estudos foram os níveis de ruído ambiente acima da
norma recomendada pelo Committee to Estabilish Recommended Standards for Newborn ICU
Design (2002), com média de 83 a 88dB em uma UCIN do Bronx Municipal Hospital Center
(LAWSON; DAWUM; TURKEWITZ, 1977); 70 a 75dBA em um hospital universitário da
University of Vemont College of Medicine (LONG; LUCEY; PHILIP, 1980); 73,07dBA em
uma UCIN nível III e 67,47dB em nível II no Colorado, EUA (LEVY; WOOLSTON;
BROWNE, 2003). Assim como estes serviços americanos, estudos em unidades européias
encontraram níveis acima da norma, como 61 a 67dBA, com picos máximos de 100dBA NPS
em uma UCIN do hospital São João, na cidade de Porto, em Portugal, durante um período de
24 horas (GUIMARÃES et al., 1996); 58 a 66dBA, com pico de 78dBA em uma UCIN de
um hospital universitário, do sul da Suécia (ELANDER; HELLSTRÖM, 1995). Destaca-se
também que nestas pesquisas os autores propõem novas pesquisas e sugerem estratégias de
intervenção de controle do ruído ambiente para atender recomendação de Leq 50-55dBA
(NZAMA; NOLTE; DORFLING, 1995; PHILBIN; ROBERTSON; HALL, 1999; GRAVEN,
2000; JOHNSON, 2003).
Alguns estudos indicaram que na rotina da UCIN, incluindo disparo de alarmes de
equipamentos, abertura e fechamento de portas de incubadoras, pessoas tamborilando na
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cúpula das incubadoras e o arrastar de cadeiras geram níveis de ruído de 65 a 90dBA
(NZAMA; NOLTE; DORFLING, 1995; PHILBIN; ROBERTSON; HALL, 1999; GRAVEN,
2000).
Ressalta-se também que não foi verificado nestes estudos a caracterização da unidade
quanto ao número de equipamentos, de profissionais e de crianças nas UCIN e um maior
detalhamento dos critérios utilizados para definição do local onde era colocado o equipamento
e do tempo de mensuração do ruído. Apenas em um estudo americano houve esta
caracterização, isto é, o de Levy; Woolston e Browne (2003) que investigaram os níveis de
ruído ambiente nas UCIN de níveis II e III do Colorado, EUA, utilizando um dosímetro, na
escala A, devidamente calibrado, com capacidade para detectar níveis de 30 a 140 dB e
variação de freqüência de 20 a 10 000Hz. O aparelho foi posicionado no ponto central de cada
unidade neonatal e os dados foram coletados no período de uma semana, por 25 minutos nos
horários de pico, que coincidiam com trocas de plantões da equipe (das 11h às 11h25min e
das 16h às 16h25min), em cada unidade. As médias dos níveis sonoros encontrados foram
73,07 e 67,47dBA, respectivamente, na UCIN de nível III e II, diferença essa estatisticamente
significante. Os autores justificam tal diferença pelo fato da UCIN nível III admitir bebês que
necessitam de intervenções tecnológicas e cuidados de maior complexidade.
Destaca-se um outro estudo desenvolvido no Canadá, no Kingston General Hospital,
em que Kent et al. (2002) dimensionaram os níveis de ruído encontrados nas quatro
enfermarias (A, B, C e D) da UCIN, que eram de igual tamanho, com 6 berços ou incubadoras
e um posto de enfermagem junto ao qual estava a enfermaria B que apresentava um número
considerável de atividades da equipe e onde se alojavam os RNs de maior complexidade de
cuidado. O estudo foi organizado em duas fases: na fase I, os pesquisadores examinaram o
efeito das atividades da equipe sobre o nível de ruído na unidade durante seis períodos de 12
horas, com início às 7 horas e finalizano às 19 horas, e na fase II, confrontaram os níveis de
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rído encontrados em vários pontos das enfermarias B e D com aqueles medidos dentro de uma
incubadora ocupada em quatro períodos de 24 horas.
Com a utilização do dosímetro em período contínuo, os resultados encontrados foram
de níveis de Leq da enfermaria B foi 59dB, significantemente maior que o da C, 59dB. O L10
na sala B foi de 61dB e na C 59dB. Não houve diferença significativa entre as salas B e C e
nem entre o Lpeak. Os autores concluem que nesta fase as atividades da equipe foram as que
mais contribuíram para o aumento do ruído na UCIN.
Na fase II, o nível de Leq da incubadora (61dB) foi significantemente maior em relação
aos outros pontos das enfermarias B e D (55dB). O L10 no interior da incubadora foi 61dB,
valor significantemente maior em relação a 58dB, dos outros pontos. Tanto o Lmax da
incubadora (média = 78dB) quanto o da enfermaria (média = 77dB) foram maiores que o
recomendado (70dB). Quanto ao Lpeak, não houve diferença significativa entre o ambiente e a
incubadora (100dB), porém alguns picos maiores que 120dB foram registrados no interior da
incubadora.
Ainda em relação a esse estudo, destaca-se a relevância quanto a descrição do
posicionamento do microfone do equipamento no ambiente (no balcão situado na periferia da
enfermaria com o microfone direcionado para o centro do ambiente) e no interior da
incubadora (outro microfone foi instalado e fixado sobre uma prateleira), trazemos subsídios
para as investigações na temática do ruído ambiente.
Considerando a literatura nacional, observa-se a escassez de estudos sobre o nível
sonoro em unidades neonatais, sendo que a maioria daqueles publicados refere-se ao ruído em
incubadoras. Dentre estes últimos, apresentamos, a seguir, apenas aqueles que trabalharam
também a dimensão do ruído da unidade neonatal.
Parrado e Costa Filho (1992) realizaram medições do ruído das incubadoras, do
momento da abertura e fechamento das portinholas e do ambiente nos berçários de três
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hospitais públicos nas capitais de São Paulo e Rio de Janeiro. Os níveis encontrados no
interior das incubadoras, em escala linear, no hospital A foram de 63 a 69dBA sem bebê, e 63
a 66dBA com bebê; no hospital B 60 a 69dBA sem bebê e 59 a 79dBA com bebê; no hospital
C 63 a 72dBA sem bebê e não foi realizado mensuração com bebê, portanto com valores
semelhantes e acima do recomendado. As situações de abertura da portinhola geraram níveis
de ruído em A= 82 a 92dB linear; B=76 a 88dB linear; C= 90 a 94dB linear e as situações de
fechamento das portinholas A= 88 a 92dB linear; B= 81 a 126dB linear; C=98 a 114dB linear.
O ruído ambiental foi de 60dBA; ar comprimido, 85dBA e torneira aberta, 75dBA, próximos
à fonte. Os pesquisadores concluem apontando o ruído como um risco para a audição do
recém-nascido e, especialmente dos prematuros. Sugerem fiscalização e controle dos
equipamentos sistemático e educação da equipe.
Tamagna, Veit e Trindade (1997) pesquisaram os níveis de ruído em incubadoras e em
três fontes de ruído ambiente da unidade neonatal do Hospital das Clínicas de Porto Alegre,
encontrando os seguintes resultados: 80-90dBA NPS ao bater a porta de entrada do berçário,
80-85dBA NPS ao arrastar os pés de uma cadeira e 70-75dBA NPS ao chamar uma pessoa a
três metros de distância. Os autores concluíram que a principal fonte de ruído para o RN é
externa e que as medidas para a atenuação destes ruídos beneficiarão os bebês, já que a
estrutura das incubadoras estudadas não minimizou o ruído externo. Verificaram também que
os índices de ruído muito elevados eram decorrentes principalmente de conversas em nível
muito elevado, ar condicionado e rádio ligado.
Gomes e Crivari (1998), através de um decibelímetro colocado no interior de uma
incubadora no lugar da cabeça de um neonato, obtiveram pico médio de 69dB. Verificaram
que as medições de ruídos na UCIN e unidade de internação neonatal, de um hospital no norte
do Paraná, não apresentaram diferenças significantes argumentando que apesar de haver
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vários equipamentos ruidosos na UCIN, nela não existia grande circulação de pessoas como
na unidade de internação de RN (pais e visitantes).
A literatura indica que o limiar excedente apontado nos estudos deve-se a somatória de
ruídos gerados pelos recursos humanos, físicos e tecnológicos, caracterizados por:
equipamentos diversos e seus alarmes, telefones, rádios, períodos de visitas médicas e de
familiares, troca de turnos da equipe de plantão, realização de procedimentos de emergência,
manuseio da incubadora, comunicação entre os membros da equipe, limpeza da unidade,
circulação de equipamentos de exames e de suporte a vida e abrir e fechar a porta das
unidades neonatais (KENT et al., 2002).
Ichisato (2004), pesquisadora do Grupo de Estudos da Saúde da Criança e Adolescente
(GESCA) Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERPUSP), foi pioneira no Brasil na investigação sobre os níveis de ruído ambiente em UCIN. O
estudo descritivo, exploratório e observacional estruturado, foi realizado em um hospital
universitário de Ribeirão Preto-SP e desenvolvido em duas etapas: a primeira, dimensionou
em três semanas não consecutivas, o nível de ruído ambiente com um dosímetro Quest 400,
situado no ponto central da enfermaria; na segunda etapa, realizou o inventário do ruído para
detecção das fontes de ruídos intensos, registrando-se as observações em um check list. A
pesquisadora encontrou que o ruído variou de 48,6dBA (Lmin) a 114,1dB (Lpeak), ficando o
menor e o maior Leq entre 49,9dBA e 88,3dBA, respectivamente. A partir do inventário do
ruído, verificou que maior número de pessoas circulando na UCIN, intensidade aumentada da
voz nas conversas, a presença de alarmes estridentes, a manipulação não cuidadosa ao fechar
armários/gavetas/tampas de lixo/portas, alto fluxo da água da torneira do lavabo e quedas de
objetos foram geradores de ruídos intensos. A autora conclui que o ruído foi intenso durante
todos os dias da coleta de dados, estando acima das normas técnicas e recomendações
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internacionais e propõe a necessidade de intervenção interdisciplinar e intersetorial para sua
redução.
Na perspectiva da filosofia e componentes do cuidado desenvolvimental e a ênfase na
qualidade de vida das crianças nascidas pré-termo e de alto risco, destacamos a importância
em investigar os níveis de ruído ambiente das unidades neonatais, em essencial aquelas
destinadas ao cuidado intermediário, que não têm sido muito pesquisadas e que merecem
também atenção da equipe de saúde, pois nesses locais muitos dos bebês permanecem
hospitalizados por longos períodos de tempo.
Daí a motivação para o presente estudo dirigido ao dimensionamento do ruído em
unidade de cuidado intermediário neonatal, atendendo a uma lacuna de conhecimento nessa
área tanto na literatura nacional como internacional. Ressaltamos ainda, que esta investigação
dá continuidade aos estudos desenvolvidos (RODARTE, 2003; ICHISATO, 2004) pelo
GESCA da EERP–USP, sub-grupo Enfermagem Neonatal, possibilitando a produção de
conhecimentos interdisciplinares e subsídios para reorganização da assistência rumo à
melhoria da qualidade e humanização do cuidado em unidades neonatais.
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2 OBJETIVOS
 Determinar os níveis de ruído ambiente na unidade de cuidado
intermediário neonatal de um hospital universitário de Ribeirão Preto-SP.

 Dimensionar os níveis de pressão sonora gerados em decorrência de ar
condicionado, lâmpadas da enfermaria e monitor de apnéia ligados; alarme
acionado; torneira da pia aberta; manejo da lixeira; conversas entre
profissionais (visita médica e passagem de plantão da enfermagem) e
ruídos externos (abrir e fechar a porta de acesso à unidade neonatal e
conversação na ante-sala).

Com base na literatura e na nossa vivência, inclusive durante a exploração do trabalho
de campo, temos como hipóteses:


Mesmo em enfermaria de manipulação mínima, o ruído ambiente é intenso e acima do
recomendado.



O maior ruído de impacto gerado na enfermaria decorre da abertura e fechamento da
tampa da lixeira da unidade neonatal.



O ruído ambiente diminui ao se manter fechada a porta de acesso à enfermaria.



A conversação entre os profissionais na visita médica e passagem de plantão da
enfermagem constitui fonte de ruído intenso.
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Metodologia 52
Trata-se de um estudo quantitativo descritivo, exploratório e observacional.
O estudo descritivo exploratório tem o objetivo de observar, descrever e explorar
aspectos de uma situação. Além disso, descreve de que modo os fenômenos observados se
manifestam e se relacionam com outros fatores (POLIT; HUNGLE, 1995).
A investigação observacional permite definir a unidade de observação com
flexibilidade, além de informar os sujeitos que estão sendo observados (POLIT; HUNGLE,
1995).
Este delineamento permitiu obter informações sobre as características das condições
ambientais e das pessoas em situações específicas do cuidado ao RN pré-termo que possam
gerar ruídos intensos na unidade de cuidado intermediário neonatal.

3.1 Operacionalização da pesquisa
Local do estudo
Desenvolvemos este trabalho na unidade de cuidado intermediário neonatal do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo (HCFMRP-USP), a qual atende as normas e critérios da Portaria nº 1091/GM de 25 de
agosto de 1999 do Ministério da Saúde (BRASIL, 1999).
O complexo HCFMRP-USP é um hospital público, universitário, de nível terciário,
que compreende mais de 7000 pessoas entre médicos, enfermeiros, residentes, aprimorandos e
pessoal de apoio atendendo a pacientes do município e de várias cidades da região,
ultrapassando as fronteiras do Estado de São Paulo e até mesmo do país. É constituído por
três unidades HC-Campus (12 andares); Hemocentro (3 andares) e Unidade de Emergência (6
andares), localizada no centro da cidade (UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.
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FACULDADE DE MEDICINA DE RIBERIÃO PRETO. HOSPITAL DAS CLÍNICAS FMRP, 2004).
A unidade neonatal em estudo está alocada no 8º andar do hospital construído no
campus da USP, município de Ribeirão Preto, localizado na região norte, local considerado
calmo e silencioso, distante de aeroporto, indústrias e comércio.

Figura 2. Localização do Campus da USP no município de Ribeirão Preto-SP
Fonte: Site do HCFMRP-USP

Quanto às características físicas, esta unidade neonatal possui quatro enfermarias com
27 leitos distribuídos da seguinte forma: enfermaria A com 23,28m2 e seis leitos (berços ou
incubadoras), enfermarias B e D com 22,61m2 e cinco leitos cada e enfermaria C com
28,68m2 e sete leitos (Anexo A). Estas enfermarias possuem paredes de concreto decoradas
com motivos infantis e pintadas com tinta à óleo, teto com forro de gesso, ar condicionado
centralizado e janelas basculantes com vidros duplos entre os quais existe uma persiana
externamente regulável. As enfermarias B, C e D não possuem paredes divisórias de
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alvenaria, apenas armários formicados separando-as. A enfermaria A está separada da B por
uma ante-sala (com microcomputador e telefone) e de outra sala de utilidades, por uma parede
de concreto. Em todas as enfermarias há uma parede com visores de vidro simples de 1m2
aproximadamente, distante cerca de 1,25m do piso, que possibilita aos visitantes presentes no
corredor interno do 8º andar do hospital a visualização dos bebês internados.
Todas as enfermarias possuem pia de cerâmica para higienização das mãos e, nas
enfermarias A e B, há uma porta de madeira (80cm de largura) comunicando com a ante-sala,
cujo fechamento é controlado por uma mola.
O acesso dos profissionais e familiares à unidade neonatal é feito por duas portas de
correr (1,25m de largura), sendo uma localizada na enfermaria D e outra, na ante-sala que
separa a enfermaria A da B.
Realizamos a coleta de dados da pesquisa na enfermaria A, destinada ao cuidado de
prematuros em manipulação mínima (seis leitos). Suas paredes internas medem 6,75x3,45m e
altura de 3m, possui visores de vidro simples, medindo 1,40x0,80m e disposto a uma altura de
1,25m do piso, sendo um deles destinados à visualização de visitantes que circulam o corredor
interno da unidade; outro (3,00x1,00m), localizado na parede que separa a sala de utilidades
da enfermaria e um (2,00x1,00) situado na parede que separa a ante-sala. Há, ainda, janelas
basculantes de vidro duplo que medem 3,35x0,80m, distantes a 1,25m do piso, comunicando
com o ambiente externo e localizadas acima do armário formicado de utilidades do local.
Ainda, em relação às características físicas, há uma pia de cerâmica com torneira fotosensível para higienização das mãos e o acesso a enfermaria é realizado através de uma porta
de madeira com mola de amortecimento.
Dentre as pessoas que circulam na unidade neonatal destacam-se os médicos de várias
especialidades (neonatologia, cardiologia, oftalmologia, neurologia, entre outros), equipe de
enfermagem, fonoaudiólogos, técnicos de serviço de apoio ao diagnóstico (Rx, entre outros),
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escriturário, equipe de limpeza, familiares dos RN hospitalizados e alunos de medicina e
enfermagem. Quanto às visitas, a mãe tem livre acesso, o pai tem horário estabelecido das 16
às 17 horas, todos os dias da semana e aos avós é permitido uma vez por semana, aos
domingos, das 15 às 17 horas.
Na rotina diária da unidade, das 7 às 19 horas, atuam os seguintes profissionais de
saúde: um pediatra contratado, dois residentes de pediatria, duas enfermeiras, cinco
auxiliares/técnicos de enfermagem, uma fonoaudióloga, uma fisioterapeuta e uma psicóloga;
outros profissionais são acionados quando necessário. Nos feriados e após às 19h, a escala de
plantão é composta por um médico residente, um pediatra contratado, uma enfermeira e cinco
auxiliares/técnicos de enfermagem.

3.2 Procedimentos
Para a realização dos procedimentos utilizamos o método de mensuração de ruído de
Gray e Philbin (2000) e dividimos em duas etapas: na primeira, dimensionamos os níveis de
ruído ambiente na unidade de cuidado intermediário neonatal e, na etapa seguinte,
mensuramos os níveis sonoros gerados em algumas situações presentes no cotidiano neonatal
relacionadas à presença ou não de equipamentos ligados, conversações e manejo do ambiente.
3.2.1 Mensuração do nível de ruído ambiente
Os níveis de ruído ambiente foram coletados continuamente, no período de duas
semanas consecutivas (25/11/2005 a 08/12/2005), sendo 12 horas por dia no período diurno
das 7 às 19 horas, na primeira semana, e 12 horas no noturno, diariamente das 19 às 7 horas,
na segunda semana. A escolha do período de novembro a dezembro de 2005 para a coleta de
dados, deveu-se à limitação da disponibilidade de empréstimo do equipamento para
mensuração do ruído.
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Tivemos problemas de mensuração e perdemos dois períodos de coleta e, por isso,
substituímos cada período pelo correspondente da outra semana.
O equipamento utilizado para mensuração do ruído foi um dosímetro, cedido pelo
Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho do HCFMRP-USP, modelo Quest 400,
devidamente calibrado, medindo 140x70x40mm, pesando 440g, com um microfone de
cerâmica, de 8mm, alimentado por uma bateria alcalina de 9 volts, com duração aproximada
de 48 horas.
O uso do dosímetro é justificado quando o nível sonoro varia em intensidade e possua
freqüências que sejam difíceis de discernir. Atende às normas técnicas nacionais (ABNT,
1999) e internacionais. É um instrumento programável que mensura e armazena várias
leituras, informando de modo preciso, em período pré-estabelecido, nível médio, médias
ponderadas, níveis de pico, histogramas de distribuição dos níveis registrados e distribuições
estatísticas (ARAÚJO; REGAZZI, 2002; CAPPARELLI, 2002). Assim, após cada
semana/período de gravação do ruído ambiente no dosímetro, os dados foram descarregados
em um computador compatível, usando os sistemas e programas de QuestSuitMR para
Windows, que permite facilmente programar várias análises, fornecendo gráficos e respostas
numéricas. Foram realizados cálculos de: Leq (energia equivalente do nível de pressão), que é
o nível médio de energia sonora medido em dBA em um determinado tempo; Lmax, picos de
energia acústica, de duração menor que um segundo, ocorrendo em intervalos superiores a um
segundo; Lpeak, é o mais alto nível de pressão sonora instantâneo registrado (média de 1/8s) e
L10 que representa o valor acima do qual os demais níveis permanecem 10% do valor total
(RUSSO, 1999; PHILBIN; GRAY, 2002; ARAÚJO; REGAZZI, 2002).
Antes do início da pesquisa, calibramos o dosímetro Q-400 com o calibrador Quest
Calibrator - QC-10 e o configuramos para operação da escala de compensação A, na
condição de resposta lenta (slow), parâmetros estes justificados para monitoramento de sons
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contínuos e de baixo nível, aproximando-se da percepção do ouvido humano, e que foram
utilizados por pesquisadores do Brasil (GERGES, 2000; ARAÚJO; REGAZZI, 2002;
ICHISATO, 2004) e do Canadá (ROBERTSON et al., 1998a; KENT et al., 2002) que
mensuram ruído ambiente em unidade neonatal.
Programamos o equipamento para operar em intervalos de NPS entre 40 e 140dB, a
fim de obtermos o menor valor registrado pelo equipamento e o máximo permitido para o
adulto e o limite de 120dB para criança (WHO, 1999). Utilizamos também, na programação
do Q-400, a taxa de compensação de valor 3, seguindo o padrão internacional (ARAÚJO;
REGAZZI, 2002).
Apesar da recomendação brasileira NBR 10152 (ABNT, 1999) e de pesquisadores do
exterior (GRAY; PHILBIN, 2000; KENT et al., 2002) mencionarem que o microfone deve
estar suspenso ou colocado em um tripé a uma distância mínima de 1,0m de quaisquer
superfícies como paredes, teto, piso e móveis e na área central, neste estudo, houve uma
limitação em relação a essa distância, pois o pé direito da unidade é muito baixa (3m). No
estudo piloto, ao tentar respeitar essa recomendação, as pessoas que circulavam na
enfermaria da unidade neonatal esbarravam suas cabeças, braços ou ombros no microfone,
superdimensionando os dados, daí a opção por posicioná-lo suspenso a uma distância de
70cm do teto.
O local central de fixação do dosímetro na unidade de cuidado intermediário neonatal está
especificado e demonstrado no anexo A, sendo que, para escolha desse posicionamento,
seguimos a indicação de Gray e Philbin (2000), que descreveram em seu estudo as
orientações de como mensurar e interpretar níveis de ruído em uma unidade neonatal,
afirmando que a posição central do equipamento e microfone representa uma medida de
nível sonoro global.
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Para a instalação do dosímetro suspenso no teto, solicitamos ao serviço de engenharia do
HCFMRP-USP que fixasse no teto de gesso da enfermaria A, após medir o ponto central,
um gancho de alumínio medindo cerca de 3cm, no qual prendemos um suspensório
confeccionado em algodão cru.
Antes da definição destas estratégias e métodos utilizados para dimensionar o ruído
ambiente, realizamos a exploração do trabalho de campo, incluindo as observações na
unidade neonatal e enfermaria A, a realização do estudo piloto e o intercâmbio com
pesquisadores do exterior.
Assim, a partir do estudo piloto realizado em 31/08 a 03/09/2005 e 18/10 a
25/10/2005, do intercâmbio e das discussões realizadas por meio eletrônico com
pesquisadores internacionais da área (M. Kathleen Philbin, Lincol Gray e Alex Robertson),
aperfeiçoamos algumas estratégias de coleta de dados como programar o equipamento para
ligar e desligar automaticamente, mensurando os níveis de ruído por 12 horas contínuas,
utilizando a função AUTO-ON do Q-400; trocas diárias da bateria do dosímetro às 6h30min
ou às 19h30min, garantindo o fornecimento de energia necessária sem risco de perda de
dados. Apesar destas precauções, ainda tivemos problemas com a qualidade da bateria.
Para ter maior segurança quanto à distância do microfone do dosímetro, realizamos
alguns ensaios no estudo piloto. Assim, no dia 17/11/2005 colocamos o microfone a 70cm e a
91,5cm do teto e obtivemos Leq de 58,3dBA e 57,7dBA, respectivamente, em condições
semelhantes de fonte de ruído no ambiente (ar condicionado e lâmpada ligados). O Lpeak foi
de 93,5dBA para 70cm e 92,7dBA para 91,5cm e o Lmin também não diferiu sendo 56,3dBA
para as duas medidas. O Lmax foi o parâmetro que mais diferiu representando uma diferença
de 4dB a mais para o microfone distante à 70cm (70,9dB à 70cm e 66,9dB à 91,5cm). A partir
destes dados, verificamos que não houve grande diferença entre as duas situações.
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Considerando que a presença do pesquisador ou de equipamento de gravação pode
alterar o comportamento habitual da equipe, segundo o efeito Hawthorne, que é a tendência
das pessoas mudarem seu comportamento porque são alvos de um interesse especial
(FLETCHER; FLETCHER; WAGNER, 1996), utilizamos uma semana antecedente a coleta
de dados um instrumento placebo, imitando o dosímetro, que visava minimizar o impacto do
mesmo no ambiente e dessensibilizar a equipe de saúde da unidade neonatal. Nos horários
previstos, foi simulada a troca de baterias do dosímetro pela pesquisadora.

3.2.2 Mensuração de fontes de ruído
A etapa 2 foi desenvolvida seguindo metodologia utilizada por Gray e Philbin (2000)
em que o dosímetro foi posicionado da mesma forma que na etapa 1, na área central e distante
do teto a 70cm.
As fontes foram registradas em um diário de campo e os níveis de ruído armazenados
no Q-400. A configuração do equipamento foi a mesma descrita na etapa 1 e o relógio do
equipamento estava sincronizado com um relógio digital em posse da pesquisadora. As fontes
de ruído foram observadas por três minutos apenas pela pesquisadora. A enfermaria A ficou
somente com a pesquisadora em seu interior e uma auxiliar de pesquisa que ficou na parte
externa, evitando circulação de pessoas, conversas e ligando/desligando as lâmpadas e o ar
condicionado, cujos controles estavam localizados na ante-sala da unidade neonatal. No
interior da enfermaria A, foram controladas as fontes de ruído interno como alarme de
equipamentos, abertura/fechamento de torneira e tampa da lixeira; diante de algum desses
ruídos, interrompíamos o teste reiniciando-o logo a seguir.
Selecionamos algumas situações ruidosas sensíveis ao ouvido humano, tendo por base
os estudos de Gray e Philbin (2000), Chang, Lin e Lin (2001), bem como nossas observações
durante a exploração do campo.
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Assim, definimos as seguintes situações para dimensionamento do ruído: 1) ar
condicionado desligado e lâmpadas desligadas; 2) ar condicionado desligado e lâmpadas
ligadas; 3) ar condicionado ligado e lâmpadas desligadas; 4) ar condicionado ligado e
lâmpadas ligadas; 5) situação 4 + alarme do oxímetro de pulso disparado em volume alto; 6)
situação 4 + abertura e fechamento da tampa da lixeira; 7) situação 4 + torneira aberta da pia
local; 8) situação 4 + monitor de apnéia ligado; 9) situação 4 + abertura e fechamento da porta
de correr de acesso da unidade de cuidado intermediário neonatal; 10) situação 4 + porta de
madeira da enfermaria A aberta + abertura e fechamento da porta de correr de acesso da
unidade de cuidado intermediário neonatal; 11) situação 4 + conversa na ante-sala; 12)
situação 4 + porta de madeira da enfermaria A aberta + conversa na ante-sala. Exceto nas
situações 10 e 12, a porta de acesso a enfermaria manteve-se fechada.
A situação 1 foi o parâmetro utilizado para dimensionar o quanto se eleva o NPS ao
ligar o ar condicionado e/ou lâmpadas. Já a situação ambiental 4 foi utilizada como basal para
dimensionar o acréscimo de NPS diante das demais fontes de ruído presentes nas situações 5 a
9 e 11.
Destacamos que, durante a realização dos ensaios nas situações mencionadas, havia na
enfermaria A seis RN alojados em berços ou incubadoras, da mesma marca e modelo, uma
geladeira pequena ligada e não havia circulação de funcionário na unidade, exceto nas
situações 6 e 8.
Durante cada situação de observação, a pesquisadora ficou atenta a qualquer evento
ruidoso que interferisse na sensibilidade auditiva e, quando este ocorria, aquela situação era
desprezada e reiniciava-se o dimensionamento do ruído.
O piloto do dimensionamento do ruído nas situações definidas anteriormente foi
realizado no dia 21/11/2005. A coleta dos dados foi iniciada às 21 horas do dia 22/11/2005 e
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finalizado à uma da madrugada do dia seguinte. A escolha desse período foi por conveniência,
além de ser um horário em que há menor ruído de fundo na unidade neonatal.
Além destes ensaios com diferentes fontes de ruído, escolhemos dois eventos coletivos
que contavam com a presença de conversações entre os membros da equipe, isto é, visita
médica e passagem de plantão da enfermagem.
Assim, acompanhamos uma visita médica realizada no dia 23/11/2005, das 11h00min
às 11h04min, e três passagens de plantão de enfermagem (manhã/tarde, tarde/noturno e
noturno/manhã), nos dias 23/11/2005 e 24/11/2005. Os dados integralizados referem-se aos
três minutos iniciais de cada evento. Para tal dimensionamento, a pesquisadora já estava na
enfermaria com um relógio digital, em mãos, sincronizado com o relógio do Q-400. Antes de
iniciar a visita médica e a passagem de plantão, a porta de acesso da enfermaria foi fechada
para minimizar a interferência de ruídos externos. Os três minutos iniciais de cada evento
eram registrados em um caderno de anotações, bem como a ocorrência de qualquer outra
fonte de ruído percebida pela pesquisadora. Devido a este último aspecto, foram desprezadas
três visitas médicas anteriores a da coleta.
Ressaltamos que a pesquisadora foi submetida a uma avaliação auditiva,
otorrinolaringológica e fonoaudiológica, através de otoscopia e audiometria tonal,
logoaudiometria e imitanciometria (Anexo B) para descartar qualquer possibilidade de
sensibilidade auditiva anormal.

3.3 Análise dos dados
Os dados foram descarregados do Q-400 para o programa QuestSuiteMR para Windows
em que foi possível processar os NPS em respostas numéricas e transportar em planilhas no
software Excel 2003 e SPSS (Statiscal Package for the Social Sciences), versão 10.1, para
realizar a estatística descritiva (moda, mediana, distribuição de freqüências e porcentagem).
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Na literatura, encontramos um estudo europeu que utilizou a estatística descritiva para
analisar os dados encontrados (ELANDER; HELLSTRÖM, 1995).
Os cálculos de média do Leq diário e das fontes de ruído foram integralizados pelo
QuestSuiteMR para Windows. Para calcular o Leq médio das visitas médicas e passagens de
plantão, não foi possível utilizar os valores integralizados pelo equipamento, pois estavam
integralizados de acordo com a duração total dos eventos. Assim, registramos os três minutos
definidos para cada evento e calculamos o Leq médio por meio das operações de média de
valores em dB disponibilizados no site do Laboratório de Acústica e Vibrações da
Universidade Estadual Paulista - Campus de Bauru. (LABORATÓRIO DE ACÚSTICA E
VIBRAÇÕES; FERNANDES, 2002).
Os valores obtidos foram comparados com a norma 23 do Committee to
Recommended Standards for Newborn ICU Design (2002), citada anteriormente, que
preconiza níveis de ruído no interior da unidade neonatal que não excedam o Leq de 50 dBA e
o Lmax de 70 dBA, considerados não prejudiciais ao bebê, equipe neonatal e famílias. O Leq
também foi comparado com a Norma Brasileira IEC 601-2-1997 (ABNT, 1997) que
preconiza 35dBA no período noturno e 45dBA no diurno.

3.4 Aspectos éticos
O projeto foi encaminhado ao Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP- USP,
juntamente com as autorizações obtidas das chefias da equipe médica da unidade neonatal
(Anexo C) e de enfermagem (Anexo D), sendo aprovado, de acordo com o Processo HCRP nº
5362/2004 (Anexo E).
Como o dosímetro registra apenas a intensidade do ruído e no diário de campo não se
identificará os indivíduos que circulam na unidade neonatal, dispensamos o termo de
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consentimento livre e esclarecido. Todavia, a equipe de saúde teve conhecimento da pesquisa
realizada.
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RESULTADOS
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Durante os 14 dias mensurados entre os meses de novembro e dezembro de 2005,
sendo 12 horas em cada período diurno (7 às 19 horas) da primeira semana e 12 horas em
cada período noturno (19 às 7 horas) na segunda semana, integralizando uma semana
completa, obtivemos 10.080 minutos de dimensionamento do ruído correspondendo a 168
horas.
Os números de registros nos dias de coleta não variaram, pois programamos o
equipamento na função auto-on, que liga e desliga automaticamente, possibilitando a precisão
dos dados; portanto, a cada 12 horas obtivemos 720 registros e, conseqüentemente, cada dia
da semana perfazia 1.440 registros como está representado na Tabela 1 com os respectivos
intervalos dos NPS.
Tabela 1 - Distribuição do Leq médio, Lmin e intervalos de NPS de Leq, Lmax e Lpeak por dia da
semana de coleta, na unidade de cuidado intermediário neonatal de um hospital universitário
de Ribeirão Preto-SP, 2005.
Data

Nºregistros

Sexta
Sábado
Domingo
Segunda
Terça
Quarta
Quinta

1.440
1.440
1.440
1.440
1.440
1.440
1.440

Leq médio
61,1
59,5
60,9
60,1
62,3
59,6
61,6

Leq (dBA)

Lmax (dBA)

Lpeak (dB)

Lmin(dBA)

53,2-71,3
53,0-71,6
52,6-72,6
52,7-76,2
53,0-71,6
51,8-71,6
52,8-71,6

54,5-82,2
54,2-86,0
53,1-82,0
54,7-90,9
54,2-86,0
52,1-87,3
53,3-83,2

91,3-108,6
91,1-112,5
91,1-106,7
90,1-113,7
91,1-112,5
91,1-111,1
90,7-111,1

52,0
51,9
51,7
51,9
50,7
51,2
52,1

A variabilidade do Leq minuto a minuto na semana foi de 20,8dBA, do Lpeak 23,6dBA
e do Lmax 42,8dBA.
O menor Leq foi de 51,8dBA e ocorreu na quarta-feira às 6h25min e o maior foi
76,2dBA, na segunda-feira às 00h52min.
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O nível médio de ruído na unidade de cuidado intermediário neonatal do HCFMRPUSP foi de 60,8dBA e a mediana foi 59,4dBA. O Leq por dia da semana foi maior (62,3dBA)
na terça-feira e menor (59,5dBA) no sábado.
O Lmax por dia da semana variou de 52,1 a 90,9dBA, o primeiro, obtido na quarta-feira
às 12h26min e o segundo na segunda-feira às 08h48min. A maior moda do Lmax (67,3dBA)
durante a semana ocorreu na quarta-feira.
Em relação ao Lpeak o menor e o maior valor da semana foram de 90,1dBA e
113,7dBA, ocorridos na segunda-feira, às 12h55min, e às 01h48min, respectivamente. O
maior valor da moda de Lpeak foi de 92,3dBA e ocorreu em dois dias, na segunda e quartafeira.
O Lmin diário variou de 50,7dBA a 52,1dBA, os quais ocorreram na terça-feira às
7h56min e na quinta-feira às 5h30min, respectivamente. Ressaltamos que no período diurno,
na unidade são realizados procedimentos e cuidados que geram ruídos sonoros como o banho
e, no entanto os menores valores foram encontrados neste período diurno.
A figura 3 mostra que todos os NPS Leq, Lmax e Lpeak estão acima de 50dBA.
Figura 3. Curvas dos NPS Leq, Lmax e Lpeak durante a semana de coleta de dados na unidade de
cuidado intermediário neonatal de um hospital universitário de Ribeirão Preto-SP, 2005.

Legenda
__ Lpeak
__ Lmax
__ Leq
__ Valor recomendado pela norma
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Em relação aos NPS segundo os turnos de trabalho em cada dia da semana
verificamos na Tabela 2 que o menor Leq (57,8dBA) ocorreu na segunda-feira no período
noturno em sete horários diferentes: 20h09min; 20h42min; 03h10min; 03h15min; 03h47min;
06h44min; 06h45min. O maior Leq (63,0dBA) ocorreu na terça-feira às 20h25min e às
20h59min. A diferença entre o menor e o maior Leq dos turnos foi de 5,2dBA, considerada
expressiva, pois aproxima-se do dobro da intensidade do ruído. Ao contrário do que
esperávamos o ruído no período noturno foi intenso.
A Tabela 2 também mostra que o menor Lmax foi 79,4dBA e ocorreu em um domingo
às 2h58min, portanto no período noturno, e o maior foi 90,9dBA na terça-feira às 20h48min
no período noturno. Quanto ao Lpeak verificamos que o menor foi 101,1dBA, na quarta-feira,
no período diurno às 06h18min e o maior foi 113,7dBA, no período noturno da terça-feira às
20h48min. O menor Lmin foi 50,7dBA e ocorreu na terça-feira, no período diurno às 7h
56min, e o maior foi 52,9dBA no período diurno do domingo às 8h47min.
Com relação às situações das fontes de ruído, Tabela 3, estas foram registradas por
três minutos, conforme já descrito na metodologia. Apresentamos inicialmente, as
observações e medidas realizadas em eventos coletivos (passagem de plantão da enfermagem
e visita médica) e a seguir, os isolados (ar condicionado, lâmpadas acesas, alarmes,
abrir/fechar porta, torneira aberta, abrir/fechar tampa da lixeira). Destacamos que, durante as
observações desses últimos eventos, estava presente na enfermaria apenas a pesquisadora. Ao
contrário, nos eventos coletivos, ressaltamos o possível efeito Hawthorne das pessoas
alterarem seus comportamentos pela presença do pesquisador na unidade. Por este motivo,
observamos que as passagens de plantão da enfermagem e as visitas médicas eram realizadas
em intensidade baixa de voz.
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Tabela 2 - Distribuição dos NPS de Leq, Lmax, Lpeak e Lmin (dBA), segundo os dias da semana da coleta de dados e os respectivos turnos de
trabalho na unidade de cuidado intermediário neonatal de um hospital universitário de Ribeirão Preto-SP, 2005.

Leq (dBA)
Lmax(dBA)
Lpeak(dBA)
Lmin (dBA)

Sexta

Sábado

Domingo

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

diurno noturno

diurno noturno

diurno noturno

diurno noturno

diurno noturno

diurno noturno

diurno noturno

61,2
82,2
107,0
52,1

61,0
81,0
108,6
52

60,6
85,8
112,5
51,9

58,1
86,0
110,9
52,3

62,5
82,0
105,8
52,9

58,4
79,4
106,7
51,7

61,3
82,5
109,4
52,4

57,8
81,6
105,8
51,2

61,5
83,2
108,0
50,7

63,0
90,9
113,7
52

60,9
87,3
111,1
52,4

58,3
84,3
101,1
51,9

62,1
82
106,9
52,1

60,9
83,2
111,1
52,2

Tabela 3 - Distribuição dos NPS Leq, Lmax, Lpeak (dBA), segundo os três períodos de passagem de plantão de enfermagem na unidade de cuidado
intermediário neonatal de um hospital universitário de Ribeirão Preto-SP, 2005.
Horários
6h58min
6h59min
7h00min
Leq/período
12h46min
12h47min
12h48min
Leq/período
19h01min
19h02min
19h03min
Leq/período

Leq/min(dBA)
59,1
57,1
57,9
58,1
57,8
60,5
60,8
60,2
60,3
63,8
59,2
61,1

Lmax(dBA)
65,4
64,3
63,5

Lpeak(dBA)
95,7
92,2
92,2

65,8
66,4
66,5

92,5
92,8
92,8

57,0

67,1
69,6
67,4

91,4
92,5
91,4

59,1
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Lmin(dBA)
57,9
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A visita médica observada por três minutos ocorreu no período diurno com início às
11h02min e estavam presentes na unidade nove pessoas, sendo seis médicos (um docente de
neonatologia, um pediatra contratado e quatro residentes), uma auxiliar de enfermagem, uma
escriturária e a pesquisadora. No momento da visita, nenhum alarme de equipamento foi
acionado e nenhuma outra fonte de ruído ocorreu exceto, um choro de bebê na enfermaria do
outro lado da unidade. A visita ocorreu embaixo do microfone na unidade neonatal durante os
três minutos observados, lembrando que os profissionais médicos não tinham conhecimento
quando o equipamento estava ligado ou não e verificamos que o Leq/min variou de 60,3 a
63,8dBA, e Leq do período foi de 62,2dBA e o Lmax variou de 65,5dBA a 70,9dBA, enquanto
o Lpeak variou de 90,5dBA a 95,3dBA. O menor Lmin foi de 60,2dBA.
Nas três passagens de plantão de enfermagem observadas tabela 3, constatamos que os
valores médios de Leq variaram de 58,1 a 61,1dBA, portanto em 3dBA. Em todas elas, uma
auxiliar ou técnica de enfermagem relatava para outra que iniciava o turno, os cuidados e
ocorrências de cada bebê, ao lado do berço/incubadora. Durante a observação da passagem de
plantão do noturno para o turno da manhã, ocorrida por volta das 7h, o Leq variou de 57,1 a
59,1dBA, ocasião em que havia na enfermaria seis lâmpadas acessas, três RN em berços
comuns e dois RN em incubadoras, uma balança digital, uma bomba de infusão, cinco
monitores de apnéia e ar condicionado ligados. Na passagem de plantão do turno da manhã
para o da tarde, ocorrida por volta das 12h, o Leq variou de 57,8 a 60,8dBA, sendo que havia
na enfermaria os mesmos cinco RN distribuídos nos mesmos leitos, as mesmas fontes citadas
anteriormente permaneciam no local, exceto a bomba de infusão que foi desligada. Na
passagem de plantão da tarde para o noturno, o Leq variou de 59,2 a 63,8dBA e os mesmos
cinco RN estavam na enfermaria, quatro deles em berço comum e um em incubadora, e as
mesmas fontes citadas anteriormente permaneciam, além de duas bombas de infusão ligadas e
dois pais presentes.
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Todos os Lpeak estavam acima de 91dBA, sendo que o mais alto, 95,7dBA, foi
verificado na passagem de plantão do noturno para a manhã. O maior Lmax ocorreu na
passagem de plantão da tarde para o noturno, às 19h02min. O Lmin variou de 57 a 59,1dBA.
A tabela 4 mostra que a fonte de ruído que gerou maior intensidade de ruído foi abrir e
fechar a tampa da lixeira alcançando maiores valores em NPS, com Leq médio de 59,3dBA e o
maior de 76,1dBA, Lmax de 77,2dBA e Lpeak de 109,2dBA. Os menores Lmin encontrados
foram de 47,5 e 47,6dBA, sendo que não havia alarme disparado, ar condicionado desligado,
lâmpadas acesas ou não, pesquisador permaneceu em silêncio e a porta de acesso à enfermaria
estava fechada.
Os maiores Lmax ocorreram em duas situações (6 e 10), isto é, ao abrir e fechar a tampa
da lixeira (77,2dBA) seguida pela fonte de abrir e fechar a porta de correr da outra sala da
unidade neonatal com a porta da enfermaria A aberta (74,9dBA); tais fontes geraram ruídos
intensos. Nas demais situações os Lmax estiveram abaixo de 68dBA.
Comparando a situação 1 com a situação 2, verificamos que as lâmpadas ligadas ou
desligadas não interferem nos Leq (maiores, menores e médios), e Lmin, exceto nos Lmax e Lpeak
o que decorreu de algum evento isolado, pois ligar as lâmpadas aumentou 5,1dBA no Lmax e
reduziu 6,1dBA no Lpeak. Ligar o ar condicionado aumentou em 3,5 e 4,0dBA o Leq médio e
Lmin, respectivamente, em comparação com a situação 1, independente das lâmpadas estarem
acesas ou não. Diferentemente do esperado na situação 4 com ar condicionado e lâmpadas
ligado ocorreu Lpeak menor em 5,2dBA em comparação com a situação 3 que tinham as
lâmpadas desligadas.
Ao comparar a condição basal (situação 4) com as que se seguem é possível
dimensionar o quanto se acresce ou não o ruído na presença de determinadas fontes. Com o
monitor de apnéia ligado foram semelhantes o Leq, Lmax e Lmin, exceto o Lpeak que reduziu
6,1dBA; o alarme do oxímetro de pulso aumentou 5,4dBA no Leq médio e 5,6dBA no Lmin,
enquanto que o Lmax foi semelhantepdfMachine
e o Lpeak decresceu 6dBA; a torneira aberta aumentou
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Tabela 4 - Distribuição dos valores maiores, menores e média de Leq, e as médias de Lmax, Lpeak e Lmin em NPS das fontes de ruído controladas na
unidade de cuidado intermediário neonatal de um hospital universitário de Ribeirão Preto-SP, 2005.
Fontes de ruído
1. AC desligado + Lâmpadas desligadas
2. AC desligado + Lâmpadas ligadas
3. AC ligado + Lâmpadas desligadas
4. AC ligado + Lâmpadas ligadas
5. Situação 4 + Alarme do oxímetro de pulso
6. Situação 4 + A/F da tampa da lixeira
7. Situação 4 + Torneira aberta
8. Situação 4 + Monitor de apnéia ligado
9. Situação 4 + A/F Porta de correr de acesso à unidade
10. Situação 4 + Porta aberta da enfermaria + A/F Porta
de correr de acesso à unidade
11. Situação 4 + Conversa na ante-sala
12. Situação 4 + Porta aberta da enfermaria + Conversa
na ante-sala
AC: Ar Condicionado

Maiores
64,2
64,3
64,6
64,7
65,1
76,1
67,8
64,8
65,1

Leq (dBA)
Menores
47,7
47,5
51,6
51,8
57,4
51,9
51,8
51,8
52,1

Média
49,3
49,3
52,8
52,8
58,2
59,3
56,9
53,5
53,9

73,9

51,6

64,2
65,2

Lmax(dBA)

Lpeak(dBA)

Lmin(dBA)

61,1
66,2
66,4
66,5
66,7
77,2
67,9
66,6
66,9

99,8
93,7
94,5
99,7
93,7
109,2
93,6
93,6
102,7

47,6
47,5
51,6
51,7
57,3
51,9
51,7
51,8
52,1

57,3

74,9

103,5

51,5

52

53,1

66

93,7

52

52,3

54,7

66,9

93,6

52,2

A/F: Abrir e fechar
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4,1dB no Leq médio e 1,4dBA no Lmax, mas o Lpeak decresceu 6,1dBA e o Lmin foi igual. Abrir
e fechar a tampa da lixeira gera ruídos intensos, aumentando 6,5dBA no Leq médio, 10,7dBA
no Lmax e 9,5dBA no Lpeak; os maiores NPS gerados decorre principalmente do fechamento,
com o impacto da tampa sobre a lixeira plástica.
Tendo como foco os ruídos externos a enfermaria A (situação 9 a 12), verificamos que
foram semelhantes os Leq maiores e médios, Lmax e Lmin ao abrir e fechar a porta de correr de
acesso a unidade neonatal (situação 9) ou diante de conversa de duas funcionárias na ante-sala
(situação 11), em comparação com a situação basal 4. Todavia, ao abrir a porta de acesso a
enfermaria A, aumentam os NPS quando se compara a situação 9 com a 10, isto é, abrir e
fechar a porta de correr da ante-sala aumentou em 8,8dBA no Leq maior, 3,4dBA no Leq
médio e 8,0dBA no Lmax; os Lpeak e Lmin foram semelhantes. A conversação na ante-sala não
modificou os NPS, mesmo com a porta da enfermaria aberta (situação 12), possivelmente
porque as duas funcionárias conversavam em intensidade de voz fraca a moderada.
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Discussão 74
Confirmando nossa primeira hipótese de que mesmo na enfermaria de manipulação
mínima, o ruído ambiente é intenso e acima do recomendado, os NPS encontrados foram
intensos em todos os dias da semana e turnos de trabalho, excedendo a recomendação em
10,8dB o Leq médio de 50dBA, padronizado para unidade neonatal de cuidado intermediário e
intensivo pelo Commitee to Establish Recommended Standards for Newborn ICU Design
(2002). O Leq obtido também excedeu a recomendação internacional para ambiente hospitalar
da Academia Americana de Pediatria que, seguindo a U.S. Environmental Protection Agency
de 1974, determina nível médio de ruído diurno de 45dBA e no período noturno 35dBA
(AAP, 1977).
No Brasil, como mencionamos, não há uma recomendação específica para unidade
neonatal, mas temos a ABNT que recomenda através da NBR-10152 para ambiente hospitalar
níveis de ruído de 35dBA (desejável) e 45dBA (aceitável) (ABNT, 1987; 1999); portanto,
percebemos que o valor encontrado neste estudo está excessivamente acima das
recomendações disponíveis.
Philbin (2000) alerta quanto a necessidade de se fazer mensuração dos níveis de ruído
após a construção do prédio onde está localizada a unidade neonatal ainda desocupada e, após
as instalações com todos os equipamentos ligados. Consideramos essa limitação, pois na
unidade neonatal investigada não se dimensionou o ruído ambiente por ocasião do início de
seu funcionamento em 1978 e nem mesmo após a reforma que ocorreu em 1997.
Robertson et al. (1998) constataram diferença significativa nos NPS quanto a posição
do microfone na unidade neonatal, na área central ou no centro de cada sub-área, denominada
de quadrante. Com base nos resultados encontrados, os autores destacam que posicionar o
microfone na área central é importante para obter dados preliminares, mas que é necessária a
investigação nas sub-áreas para uma análise mais detalhada.
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Neste estudo, como mencionado na metodologia, optamos em posicionar o microfone
na área central da enfermaria, pois além de contarmos com apenas um dosímetro, não
tínhamos dados preliminares que indicassem o nível sonoro nesse ambiente e nem mesmo
pesquisas realizadas em unidades de cuidado intermediário neonatal no Brasil e no exterior.
Ressaltamos que nos estudos desta temática há diversidade de equipamentos utilizados
para mensuração do ruído e de procedimentos de coleta de dados. Portanto, as comparações
aqui realizadas têm essa limitação metodológica.
Esperávamos encontrar níveis de ruído na unidade de cuidado intermediário neonatal
inferiores aos das UCIN, que são unidades de alta complexidade, com maior número de
equipamentos de suporte à vida, profissionais de saúde e leitos. Isto ocorreu no estudo de
Levy, Woolston e Browne (2003), que obtiveram nível médio contínuo de 67,47dBA,
mensurado em condições semelhantes ao nosso estudo, isto é, o dosímetro programado na
escala A, posicionado no ponto central da UCIN de nível II. Na unidade de nível III os autores
encontraram níveis sonoros mais intensos (73,07dBA).
Níveis superiores também foram encontrados nos estudos de Lawson, Dawum e
Turkewitz (1977), 83 a 88dB, numa UCIN do Bronx Municipal Hospital Center, e de Ichisato
(2004) (63dBA), na UCIN da mesma instituição onde realizamos a pesquisa. Johnson (2003)
encontrou Leq de 64,11dBA, antes da implantação de um protocolo de redução do ruído na
UCIN de um hospital norte-americano.
Obtivemos NPS semelhantes aos encontrados por Chang, Lin e Lin (2001) (62dBA na
enfermaria A e 61,4dBA na enfermaria B) e Kent et al. (2002) (59dBA).
Por outro lado, constatamos níveis de ruído inferiores aos encontrados nos estudos de
Woods e Falk (1974) (58,4dBA na enfermaria A e 55,22dBA na B), Robertson, Cooper-Peel e
Vos (1999) (55,8dBA), Slevin et al. (2000) (58dBA). Embora tais dados também excedam o
Leq de 50dBA recomendado pelo Committee to Establish Recommended Standards for
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Newborn ICU Design (2002), eles referem-se a unidades neonatais de alta densidade
tecnológica, o que torna a problemática do ruído no local em estudo mais alarmante. Acresçase, ainda, o fato de termos coletado os dados em enfermaria de manipulação mínima, na qual
enfatiza-se a redução da superestimulação dos bebês prematuros. Além disso, nesta unidade
neonatal já foram realizados em 2003, experimentos não controlados mensurando os NPS em
incubadoras, isto é, o ruído contínuo e de impacto decorrente do manejo brusco e cuidadoso
(RODARTE, 2003; RODARTE; SCOCHI; SANTOS, 2003), culminando com a elaboração
de recomendações para a sua redução e com a implantação de um programa de
conscientização da equipe de enfermagem (RODARTE et al., 2005).
Nos primeiros estudos realizados na década de 70 do século passado, os pesquisadores
de ruído ambiente em unidades neonatais não se reportavam às estratégias do cuidado
desenvolvimental quanto ao manejo do ambiente, mas já havia certa preocupação por parte
dos profissionais de saúde em investigar a poluição sonora nos hospitais como encontramos
na literatura, nos estudos pioneiros de Woods e Falk (1974) e Lawson, Dawum e Turkewitz
(1977).
A partir da última década do século passado, aumentou o número de estudos nesta
temática, que passou a ser trabalhado na perspectiva do cuidado desenvolvimental e
individualizado ao prematuro em unidades neonatais. Intensificaram-se também, as pesquisas
sobre os efeitos do ruído nos profissionais de saúde e RN.
Os resultados encontrados neste estudo e naqueles publicados são preocupantes, pois a
exposição prolongada a níveis elevados de ruído em uma unidade de cuidado intensivo e
intermediário neonatal, pode repercutir em efeitos fisiológicos e comportamentais tanto no
RN quanto nos profissionais de saúde (TRAPANOTTO et al., 2004). Sons ou ruídos intensos
podem ter efeito reversível a curto prazo, mas pode causar prejuízo permanente a longo prazo,
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como no caso da sensibilidade auditiva provocada pela lesão dos órgãos sensoriais da orelha
interna (DIAS; AFONSO, 2000).
A partir da exposição a 45dBA, a atenção, a concentração e o processo de
aprendizagem começam a ser perturbados no ser humano (DIAS; AFONSO, 2000) e, em
nosso estudo, encontramos todos os valores acima deste nível, sendo o menor NPS de
50,7dBA.
Dos resultados obtidos, 33% dos níveis de Leq equivalente a 3.328 dentre os 10.080
registros, foram iguais ou superiores a 60dBA. Dayal, Kokshanian e Mitchell (1971)
comentam que sons contínuos ou exposição de ruído ≥60dBA estão associados aos efeitos
potencializadores dos agentes ototóxicos e Graven (2000) cita a presença do distúrbio do
sono.
Respostas fisiológicas a sons ≥70dBA podem causar alterações nos batimentos
cardíacos, na pressão sanguínea, na oxigenação, na respiração, nos movimentos peristálticos e
no consumo de glicose (GRAVEN, 2000), bem como desencadear a perda auditiva (WHO,
1999).
Ao considerar a recomendação do Committee to Recommended Standards for
Newborn ICU Design (2002), que o Lmax não deve exceder a 70 dBA, verificamos que 22,2%
registros apresentaram Lmax acima deste limite, apontando a necessidade de medidas de
controle de ruído no local, as quais segundo Graven (2000) podem interferir na estabilidade
fisiológica do RN durante os cuidados críticos.
Picos de energia acústica maiores foram encontrados por Ichisato (2004), cujos Lmax
variou de 81,4 a 94,2dBA, sendo que 35,35% dos minutos mensurados excederam 70 dBA.
Robertson, Cooper-Peel e Vos (1999) constataram que todos os Lmax obtidos estavam
acima de 70dBA, 31,3% acima de 90dBA e 2,1% excederam 100dBA. Em nosso estudo,
constatamos proporções inferiores, sendo 5% acima de 90dBA e nenhum valor de Lmax
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excedeu 100dBA. Os mesmos pesquisadores encontraram que 31,3% do Lpeak excedeu
90dBA, o que difere da nossa pesquisa, pois todos Lpeak excederam tal parâmetro.
Cabe assinalar que, nestes locais, estão alojados prematuros, portanto bebês com idade
gestacional inferior a 37 semanas, que são mais vulneráveis dos que os RN a termo,
apresentando limitações fisiológicas como imaturidade do sistema nervoso central
(BLACKBURN, 1998), além de necessitarem de permanência mais prolongada em unidades
de cuidados intensivo e intermediário neonatais, tornando-os susceptíveis aos efeitos
negativos do ambiente, tais como a estimulação excessiva que pode alterar os parâmetros dos
neurônios aferentes e eferentes (BREMMER; BYERS; KIEHL, 2003).
A redução da superestimulação, dentre as ações do cuidado desenvolvimental e
individualizado neonatal, visa a estabilidade clínica, auto-organização e competência desses
bebês para ajudá-lo a conservar energia para o crescimento e desenvolvimento (BYERS,
2003).
Durante todos os dias da semana e em todos os turnos (diurno e noturno), obtivemos
NPS intensos. Diferentemente, Chang, Lin e Lin (2001) encontraram ruídos mais intensos
durante a semana do que nos finais de semana, por apresentar maior número de pessoas e, no
período diurno, pois havia mais atividades ruidosas do que no noturno. Ao contrário,
Robertson et al. (1998a) constataram que sábado foi o dia mais ruidoso apesar do autor não
mencionar uma justificativa.
Os programas que combinam a educação da equipe com a redução dos níveis de ruído
ambiente nas unidades neonatais são limitados e têm sucesso temporário. Long, Lucey e
Philip (1980), em um hospital da University of Vemont College of Medicine, abordaram a
própria equipe que trabalhava na unidade para identificar as fontes de ruído. Os equipamentos
ruidosos foram reparados, substituídos ou adaptados para serem mais silenciosos. A partir daí
foi mensurado o ruído ambiente que ainda se manteve intenso e, então, a equipe novamente
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identificou as fontes de ruído. No entanto, não havia fontes de ruído remanescentes a não ser
o próprio comportamento da equipe.
Becker et al. (1991) também não reduziram os NPS com a implantação do projeto de
intervenção clínica para promover o crescimento e desenvolvimento do prematuro em uma
UCIN da University of Wiscosin, Madison, EUA. A educação da equipe consistiu em
palestras, materiais de leitura e consultoria da enfermagem e do terapeuta ocupacional. Por
outro lado, os autores referem que alguns aspectos da intervenção clínica foram melhorados.
Na tentativa de reduzir os níveis de ruído em uma unidade neonatal de cuidados
especiais de um hospital de referência terciária, Johnson (2003) desenvolveu um protocolo de
redução de ruído ambiente. O autor mensurou o ruído antes e após a implantação do protocolo
obtendo uma redução de 7,82dBA, a qual foi considerada significativa, apesar de se manter
acima da recomendação. O autor, ainda, destaca uma limitação que é o efeito Hawthorne, em
que as pessoas mudam seus comportamentos ao reduzirem conversas e atividades ruidosas
apenas no momento em que está ocorrendo a investigação; portanto, a pesquisadora sugere a
estratégia de mensuração contínua no ambiente.
Em relação às fontes de ruído encontramos valores de Leq inferiores a 50dBA somente
quando o ar condicionado estava desligado, as lâmpadas acesas ou não (49,3dB), não havia a
circulação da equipe e familiares na enfermaria e os alarmes dos equipamentos não estavam
acionados. O ar condicionado ligado acrescentou 3,5dBA em NPSs no Leq independente de
estar ou não ligada a lâmpada (52,8dB), valor próximo do encontrado por Philbin e Gray
(2002) (51dB), utilizando metodologia semelhante à do presente estudo.
No estudo de Robertson, Cooper-Peel e Vos (1999) realizado na UCIN do Pitty
County Memorial Hospital, em Greenville, desligar o ar condicionado, ventiladores e
aquecedores desligados reduziram em 2dBA o Leq, 2,19dBA o Lmax do ambiente, e 0,94dBA o
Lpeak.
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Comparando estes resultados com o nosso estudo constatamos que tivemos maiores
reduções do Leq (3,5dBA), Lmax (5,4 dBA) e Lmin (4,1dBA) ao desligar o ar condicionado,
mas não houve alteração no Lpeak pois este altera-se mais em decorrência da presença de
ruídos de impacto.
Falk e Woods (1973), investigando o ruído produzido por conversas entre membros da
equipe, pacientes, enfermagem e equipe médica, obtiveram valores entre 56 a 84dBA e 63 a
94dBA. Ao interromper a conversação na UCIN, Robertson, Cooper-Peel e Vos (1999)
obtiveram uma redução em 2,5dBA no Leq, 2,7dBA no Lmax e 0,94dBA no Lpeak.
Robertson et al. (1998), investigando NPS nas visitas médicas e passagens de plantão,
não encontraram diferença significativa entre os dois eventos sonoros coletivos mantendo um
NPS ao redor de 61,2dBA para visita médica e 61,1dBA para passagem de plantão. Níveis
inferiores foram encontrados por Ichisato et al. (2005), cujos intervalos de Leq variaram de
55,2 a 75,7dBA e de 55,2dBA a 72,2dBA, respectivamente nas visitas médicas e passagens de
plantão na UCIN, os quais são semelhantes aos obtidos no presente estudo.
Os Leq médios foram maiores em relação aqueles gerados pelas outras fontes
dimensionadas, exceto o manejo da tampa da lixeira, confirmando assim nossa quarta
hipótese de que a conversação entre os profissionais na visita médica e passagem de plantão
da enfermagem constitui fonte de ruído intenso. Acresça-se, ainda, a ocorrência do efeito
Hawthorne, pois percebemos durante a coleta de dados a preocupação da equipe com o ruído
em face da presença do pesquisador e do dosímetro.
No estudo de Long, Lucey e Philip (1980), o fechamento de gavetas, portas e
portinholas de incubadoras, os risos, a manipulação de lixeiras e as conversas contínuas na
enfermaria, produziram ruídos de 70 a 75dB.
Chang, Lin e Lin (2001), investigando as fontes de ruído intensas em uma UCIN do
University Hospital, no sudeste de Taiwan, encontraram que 86% dos picos de ruído
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encontrados em 24h estavam entre 65 a 74dBA e 90% estavam relacionados ao
comportamento humano, sendo que a fonte mais ruidosa foi o transporte do berço aquecido
(104dBA) e a mais freqüente foi a conversação entre os profissionais da unidade (34,1%).
Dawson (2005), no editorial de uma revista científica, comenta ao citar o estudo de
Kahn, 1998, que a maioria do ruído presente nas unidades hospitalares é decorrente de
atividades realizadas pela própria equipe de profissionais de saúde.
Concordamos com Lally (2001), ao sugerir mudança de atitude dos profissionais de
saúde, os quais devem aprender a reconhecer como a poluição sonora pode afetar os pacientes
e aqueles que trabalham no ambiente hospitalar.
Os resultados do presente estudo corroboram com as afirmações e achados dos autores
citados que apontam a equipe de saúde como importante fonte de ruído. Além da conversação
gerar NPS intensos, os comportamentos dos profissionais no manejo do ambiente e
equipamentos podem intensificar o ruído ao manipular bruscamente a lixeira, portas, berços e
equipamentos de apoio ao diagnóstico e terapêutica, ao manter alarmes com sons intensos e
não atendê-los prontamente quando acionados.
Constatamos que abrir e fechar a tampa da lixeira foi a fonte mais ruidosa, com Leq
(59,3dBA), Lmax (77,2dBA) e Lpeak (109,2dBA) maiores, confirmando a segunda hipótese do
estudo. O ruído de impacto decorrente principalmente do fechamento brusco da tampa da
lixeira acionada por pedal dobrou o NPS do Leq e aumentou em cerca de 10dBA o Lmax e Lpeak
em comparação com a situação basal.
Chang, Lin e Lin (2001) verificaram 87dBA ao abrir e fechar a tampa da lixeira.
Outras fontes que contribuíram com o aumento do ruído ambiente foram o alarme do
oxímetro de pulso acionado (5,4dBA) e a torneira da pia aberta (4,1dBA), as quais também
foram apontadas por Ichisato (2004).
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A porta aberta da enfermaria permitiu maior entrada de ruído externo gerado na antesala, aumentando em 3,4dBA o Leq ao se abrir e fechar a porta de correr de acesso à unidade
neonatal. Diferentemente, outra fonte de ruído externo como a conversação na ante-sala não
modificou a intensidade do ruído (Leq, Lmax, Lpeak e Lmin) se a porta de acesso à enfermaria
estiver ou não aberta, o que pode ser justificado pelo fato das duas funcionárias estarem
conversando em tom baixo a moderado. Portanto, fechar a porta da enfermaria minimiza o
NPS ambiente decorrente de ruídos externos intensos, confirmando nossa terceira hipótese.
Os níveis sonoros na unidade de cuidado intermediário neonatal foram intensos em
todos os turnos e dias da semana de coleta dos dados. Um ambiente que deveria ser calmo e
silencioso, é ruidoso e estressante, podendo prejudicar a recuperação dos bebês prematuros e
as atividades laborativas da equipe. Os resultados encontrados tornam a problemática do ruído
preocupante, pois a instituição é credenciada como Hospital Amigo da Criança desde 2002, a
enfermaria investigada é de manipulação mínima, há estratégias visando a redução da
superestimulação do prematuro, incluindo a fixação de adesivos nas incubadoras e berços
comuns alertando para o respeito ao sono e repouso do bebê, e já foi realizado nesta unidade
uma pesquisa sobre o dimensionamento do ruído nas incubadoras, a qual foi seguida de um
programa de orientação da enfermagem para a manipulação cuidadosa do equipamento.
Também na literatura, a grande maioria dos estudos excedeu as recomendações e
normas vigentes quanto à intensidade do ruído não prejudicial à saúde auditiva dos bebês e
profissionais de saúde do ambiente neonatal, levando-nos a questionar a factibilidade de se
atingir NPS desejáveis, sem o planejamento adequado da infra-estrutura física e a manutenção
técnica dos equipamentos em uso.
Destacamos que a única recomendação específica para unidades neonatais, como já
mencionamos, a do Committee Establish Recommended Standards for Newborn ICU Design
(2002), foi elaborada em hospitais com construções mais recentes em que utilizaram materiais
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de construção de absorção de ruído, diferente da realidade da unidade neonatal do hospital
investigado que foi construído há 28 anos.
Graven (2000) aponta que, a principal razão da elaboração destes valores
recomendados seria que estes níveis de ruído protegeriam o sono e os sinais vitais, e
promoveriam maior índice de inteligibilidade de fala para os neonatos internados na unidade.
O autor comenta que a maioria das UCIN, nos Estados Unidos, opera em níveis
excessivos de ruído em seu funcionamento, onde a alta tecnologia é muito ruidosa e exige
transformação no ambiente, além de mudança cultural que envolve tempo, paciência e
trabalho em equipe. Destaca ainda, que para resolver o problema de produção de ruído e
atender as normas e recomendações de níveis de ruído adequados, um dos maiores obstáculos
é a mudança de atitude e comportamento para aderir a programas de redução de ruído.
Gray e Philbin (2000) sugerem que, para alcançar o sucesso na redução dos níveis de
ruído, é necessário mensurar os níveis de pressão sonora da enfermaria neonatal e documentar
os efeitos do ruído que não são apenas auditivos, mas também fisiológicos e
comportamentais.
Acreditamos que, além do dimensionamento do ruído, é necessário um planejamento
da unidade neonatal quanto à infra-estrutura física de modo a conter materiais acústicos que
reduzem ruído, a aquisição e manutenção de equipamentos, bem como quanto ao quantitativo
e educação permanente dos recursos humanos. Na dinâmica do trabalho deve haver o
compartilhamento das responsabilidades da equipe e dos líderes institucionais, o que requer
educação permanente, mudanças no ambiente e implementação de estratégias para a avaliação
da melhoria na qualidade do controle do ruído.
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Tanto a literatura como nosso estudo comprovam que o ruído é intenso nas unidades
neonatais e que exigem estratégias para a sua redução, portanto a partir destes resultados
podemos identificar o que deve ser amenizado no ambiente acústico da unidade neonatal. É
imprescindível mudanças de comportamento da equipe e o planejamento de reforma na
estrutura física. Para isso, é necessário, além de recursos financeiros, o reconhecimento e
muitas discussões a respeito do impacto do ruído nos bebês internados nessas unidades de
recuperação, das fontes de ruído de intensos e das atividades executadas na rotina de trabalho
que podem gerar ruídos intensos.
A redução dos níveis de ruído nas unidades neonatais deve ser uma prioridade dos
gestores e cuidadores, pois os bebês são frágeis e vulneráveis e necessitam de um ambiente
acústico agradável e adequado que promova a recuperação, crescimento e desenvolvimento da
criança.
Sugerimos que os profissionais de saúde que atuam em unidades neonatais conheçam
e investiguem as características acústicas do ambiente e incentivem o manejo adequado dos
equipamentos, da infra-estrutura física e da comunicação interpessoal e com a criança e
família.
Tendo por base as estratégias apontadas na literatura, muitas delas sintetizadas por
Ichisato (2004), e os resultados deste estudo elaboramos o seguinte protocolo de controle do
ruído na unidade de cuidado intermediário neonatal.
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Protocolo para controle do ruído ambiente em unidade neonatal
Objetivo: Reduzir sons indesejáveis e orientar dirigentes, equipe de saúde e familiares dos
bebês para controlar o excesso de estímulos sonoros ambientais.
Ações relacionadas
Categoria de
intervenção

Redefinir a
unidade
envolvendo
melhoras
acústicas na
unidade
neonatal
quanto à
estrutura
física, aos
equipamentos
e recursos
humanos

Estrutura física

Propiciar unidade
neonatal mais
espaçosa
Construir ou
reformar o prédio
onde a unidade
neonatal está alojada
com piso, teto e
paredes acústicas,
que absorvam o
ruído
Colocar molas
amortecedoras nas
portas de acesso a
unidade
Promover divisões
entre os leitos nas
unidades neonatais
maiores
Instalar vedações de
borracha nas portas e
janelas
Colocar
equipamentos
ruidosos como
telefones, rádios e
centrífugas em salas
separadas da
unidade neonatal
Implantar alarmes
visuais sinalizando
aos cuidadores que o
ruído excedeu a
quantidade
recomendada
Revestir gavetas e
portas de armários
com adesivos antiimpacto
Designar sala
específica para
passagem de plantão
e visitas médicas

Equipamentos

Recursos humanos

Substituir o modelo
da lixeira existente
na unidade neonatal
ou colocar molas de
amortecimento ou
sapatas de borracha
na sua tampa

Manipular cuidadosamente os
equipamentos

Verificar os níveis
de ruído antes da
aquisição dos
equipamentos
devendo-se dar
preferência para
aqueles gerem
ruídos menos
intensos

Remover freqüentemente água das
extensões dos ventiladores e
nebulizadores

Utilizar alarmes
visuais nos
equipamentos em
preferência aos
sonoros
Realizar
manutenção
periódica dos
equipamentos
Mensurar
periodicamente os
níveis de pressão
sonora gerados dos
medidores de vazão
de gases, ar
condicionado e se
estão dentro dos
valores
recomendados pelo
fabricante
Aplicar cobertura de
pano escuro sobre a
cúpula da
incubadora para
redução da
luminosidade e
ruído

Realizar medições periódicas dos
NPS da unidade a fim de controlar o
ruído
Atender prontamente aos alarmes

Abolir escrever, tamborilar e
colocar objetos (utensílios,
prontuários, frascos de leite e
outros) sobre a cúpula da
incubadora
Evitar manipular a incubadora
desnecessariamente
Agrupar os cuidados prestados ao
bebê
Compreender os prejuízos que o
excesso de ruído pode causar no
bebê e trabalhadores
Evitar o uso de celulares ou pagers
Utilizar calçados com solas de
borracha e sem salto
Evitar falar em voz alta ao lado do
leito ou em áreas próximas ao bebê
Orientar familiares quanto a
necessidade de redução de ruído
Colocar cartazes na unidade para
sinalizar a necessidade de redução
de ruídos
Definir horários de silêncio,
principalmente na madrugada,
respeitando o ciclo sono/vigília do
bebê
Realizar programas de educação
permanente da equipe de saúde fixa
da unidade e aquela de apoio
Falar em intensidade baixa
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A partir dos resultados obtidos na enfermaria A da unidade de cuidado intermediário
neonatal, concluímos que para o conforto sonoro urge ampliar as estratégias presentes no
serviço com a implantação do protocolo proposto, o qual deve estar inserido na política e
filosofia institucional, na perspectiva do cuidado desenvolvimental, humanizado e
individualizado ao prematuro e família.

A literatura internacional e mais recentemente a nacional tem apontado muitas das
estratégias contidas neste protocolo dirigido à redução do ruído em unidades neonatais.
Todavia, no cotidiano dos serviços, pouco sucesso tem-se obtido na mensuração de NPS
desejáveis e recomendáveis. A solução de tal problemática só será possível ao considerar a
questão do ruído como uma corrente cujos elos interligados representam um conjunto de
ações intersetoriais dirigidas à infra-estrutura física, aos recursos tecnológicos e humanos,
envolvendo dirigentes, profissionais de saúde e das áreas administrativa e de apoio, recémnascidos e familiares. O rompimento de um desses elos comprometerá o controle e a redução
do ruído ambiente nas unidades neonatais.
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ANEXO A
UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIÁRIO NEONATAL
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ANEXO B
AVALIAÇÃO AUDITIVA DA PESQUISADORA
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ANEXO C
AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA DA UNIDADE NEONATAL
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AUTORIZAÇÃO DA CHEFIA ENFERMAGEM
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ANEXO E
APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
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