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RESUMO 

 

      A perda auditiva induzida por nível de pressão sonora elevado (PAINPSE) 

é uma doença ocupacional de alta prevalência. Caracteriza-se por uma perda 

neurossensorial irreversível, com início nas altas frequências (1). Na construção 

civil, o uso de máquinas cada vez mais velozes tem tornado o ambiente dos 

trabalhadores deste ramo mais ruidoso e, consequentemente, gerado perdas 

auditivas em um número cada vez maior de trabalhadores (2).  

     O presente estudo tem como objetivo avaliar a intensidade de ruído a qual 

trabalhadores da construção civil do Campus Saúde da Universidade Federal 

de Minas Gerais estão expostos e verificar a ocorrência de PAINPSE nesta 

população.  

      Foi realizado um estudo descritivo transversal com operários que 

responderam a um questionário com o objetivo de averiguar a presença de 

fatores tais como presença de zumbido, tempo de exposição ao ruído, tempo 

em que trabalha na construção civil e se trabalha em outro local. Em seguida, 

realizou-se a meatoscopia, audiometria tonal liminar e logoaudiometria, além 

de imitanciometria (determinação do timpanograma e pesquisa dos limiares de 

reflexos estapedianos contralaterais). Foi também medido o nível de ruído no 

canteiro de obras por meio de um decibelímetro posicionado na zona auditiva 

do trabalhador. Foi possível mensurar o nível de ruído mínimo e máximo aos 

quais os operários estavam expostos quando utilizam os seguintes 

equipamentos: betoneira, talhadeira e serra circular. A análise estatística dos 

dados foi realizada por meio do programa estatístico SPSS (Statistical Package 



for the Social Sciences) versão 17.0, sendo utilizado o nível de significância de 

5% em todas as análises. 

     Participaram do estudo 55 indivíduos do gênero masculino, com média de 

idade de 39,7 anos, e média de tempo de trabalho na construção civil de 14,7 

anos. Em relação aos achados audiométricos, observou-se 49 (89,1%) exames 

normais (média 500, 1 e 2KHZ) com acometimentos ocorrendo de forma 

bilateral e na frequência de 6KHz, sugerindo assim um possível 

desencadeamento de PAINPSE. Foram encontrados níveis de ruído de até 

104,3dB, nível este muito acima do permitido para uma jornada de trabalho de 

8 horas diárias. 

     Ao se correlacionar os limiares auditivos aéreos e ósseos como o nível de 

ruído ao qual os trabalhadores estavam expostos, encontrou-se diferença 

estatisticamente significativa para as frequências de 2 a 6KHz na via aérea e 

de 2 a 4KHz na via óssea. O rebaixamento auditivo nas frequências 3, 4 e 

6KHz é indicativo de início de  PAINPSE, e quando o rebaixamento atinge os 

limiares de 2KHz pode-se dizer que houve um agravamento da lesão (3). 

Diversos agentes químicos são utilizados na construção civil, tais como 

solventes (dissulfeto de carbono, tolueno, estireno e tricloroetileno), tintas e 

cola. Estes podem potencializar a perda auditiva, ou mesmo acelerar a 

instalação da PAINPSE (4). Desta forma, fica evidente a necessidade de mais 

estudos nesta área, ao se considerar o número de trabalhadores existentes na 

construção civil e a quantidade de agentes químicos potencialmente tóxicos 

que estes manuseiam no ambiente de trabalho.  

     Os resultados obtidos demostram uma exposição intensa a elevados níveis 

de ruído e são sugestivos de PAINPSE em operários da construção civil. 
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