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Resumo  
 

O trânsito das capitais está cada vez mais intenso, atualmente há um 

crescimento do número de veículos nos grandes centros urbanos, Belo 

Horizonte conta com uma frota de 1.487.200 veículos (Denatran,2011), e 

juntamente com o crescente número de veículos está o nível de ruído que 

acompanha esse crescimento gradativo. 

Os motoristas estão expostos ao ruído do tráfego, sobretudo os 

profissionais, como é o caso dos taxistas, que são autônomos, e não possuem 

horários pré-fixados de trabalho, tendo muitas vezes, horários extensos. 

Sabe-se que a exposição ao ruído por várias horas pode ocasionar 

vários problemas de saúde, tais como: hipertensão, estresse, zumbido, perda 

auditiva e cefaléia. O barulho age sobre o organismo humano de várias 

maneiras, prejudicando não só o funcionamento do aparelho auditivo como 

comprometendo a atividade física, fisiológica e mental do indivíduo a ele 

exposto. Graves prejuízos podem advir para a audição e a saúde em geral de 

milhares de pessoas, em consequência da poluição acústica pelos ruídos 

excessivos dos grandes centros urbanos (CALIXTO,2004).Um desses 

prejuízos é a Perda Auditiva Induzida por Nível de Pressão Sonora Elevado 

(PAINPSE), definida como sendo alteração irreversível e progressiva da orelha 

interna, decorrente da lesão das células ciliadas do Órgão de Corti (Rossi e 

Junior, 2004) 

Na literatura existem vários estudos realizados a fim de verificar o 

impacto do ruído do trânsito na vida dos indivíduos a ele expostos(MELO et. 

al., 2010; PASQUALETTO e SOUZA, 2005; PAIXÃO e MENDONÇA, 2009).No 

entanto, trabalhos que verifiquem a influência do ruído do trânsito diretamente 

na vida dos motoristas profissionais, como é o caso dos condutores de taxi 

ainda são escassos. Por isso, houve a necessidade de se realizar a presente 

pesquisa, pois é de suma importância averiguar o impacto do ruído na vida dos 

taxistas e se o nível de ruído está de acordo com o que é previsto pela NR-15. 

Para isso foram realizadas medições dos níveis de ruído do tráfego da 

capital e aplicado um questionário com questões relativas à saúde dos taxistas. 



Todos os dados obtidos foram registrados em uma planilha do programa 

Excel. Foi realizada estatística descritiva dos dados da anamnese e das 

medições de ruído encontradas.  

O objetivo principal desse estudo foi avaliar os níveis de ruído aos quais 

os condutores de táxi estão expostos, bem como avaliar a jornada e o impacto 

do ruído na rotina destes profissionais. 
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