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RESUMO 

 

O ruído ocupacional é responsável por cerca de 20% das perdas auditivas induzidas por 

ruído (PAIR). Doença oriunda da exposição aos níveis elevados de pressão sonora ao 

longo dos anos gera perdas auditivas progressivas e irreversíveis, além de sintomas tais 

como: zumbidos, tontura, dor de cabeça, distúrbios gástricos, estresse e alterações 

transitórias na pressão arterial, podendo ainda prejudicar a visão, atenção, memória, sono e 

humor. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa é apresentar uma sistemática para 

verificação dos fatores de risco que impactam na perda auditiva induzida pelo ruído na 

indústria e na utilização de equipamento de proteção individual auditiva – EPI. Para isso, 

inicialmente foi realizado um levantamento do estado da arte, com base na estruturação de 

um quadro referencial teórico dos subconstructos relacionados ao assunto em tela, desde 

agosto de 2012 até setembro de 2014, baseado numa pesquisa bibliográfica de publicações 

indexadas ou catalogadas na base de dados do portal de Periódicos Capes. Como opção 

metodológica, a partir da revisão de literatura definiu-se um total de 14 subconstructos para 

a pesquisa, sendo eles: idade; sexo; perdas auditivas; conforto do EPI; índice de risco; 

formação; barreiras; cultura de segurança; percepção do risco; percepção dos efeitos; 

expectativa; valorização dos resultados; comportamento de risco e produtos químicos 

ototóxicos. O presente trabalho - incidindo sobre uma amostra de 278 trabalhadores 

industriais expostos a níveis de pressões sonoras superiores a 80 dB (A) – utilizou como 

instrumento de análise de dados a análise multivariada pelas técnicas de correlação de 

Pearson e regressão linear múltipla, aplicadas sobre as variáveis identificadas. Para 

consolidação dos resultados, a análise fatorial permitiu obter uma estimativa dos efeitos 

diretos e indiretos de um conjunto de fatores relacionados à PAIR e ao uso do EPI. 

Concluiu-se que um efetivo entendimento dos empregados acerca do risco ocupacional 

perante o agente físico ruído mostrou influenciar no uso do EPI auditivo. Verificou-se 

ainda que a percepção dos efeitos gerados pela PAIR parece influenciar no 

desenvolvimento desta doença ocupacional, podendo inclusive influenciar positivamente 

para o desenvolvimento de comportamentos seguros pelos empregados. 

 

Palavras-chave: PAIR, Proteção Auditiva, Perdas Auditivas, Análise Multivariada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

Occupational noise is responsible for about 20% of noise-induced hearing loss (NIHL). 

Disease arising from exposure to high sound pressure levels over the years causes 

progressive and irreversible hearing loss, and symptoms such as tinnitus, dizziness, 

headache, stomach upset, transient changes in blood pressure, stress, vision disturbances, 

attention, memory, sleep and mood. In this context, the objective of this research is to 

present a systematic check of the risk factors that impact the industry in noise-induced 

hearing loss in industry and in the use of hearing protective equipment - PPE. A survey of 

the state of the art was done based on the structure of a framework of theoretical 

subconstructs related to the subject was conducted from August 2012 until September 

2014, based on a literature search of publications indexed or cataloged in the database of 

the website Capes. As a methodological option, from the literature review defined a total of 

13 subconstructs for research, which are: age; sex; hearing loss; risk index; training; 

barriers; safety culture; risk perception; perception of effects; expectation and valuation of 

results; risk behavior and chemicals ototoxic drugs. This work - focusing on a sample of 

278 industrial workers exposed to sound pressure levels above 80 dB (A) - used as a tool 

for data analysis multivariate analysis by multiple linear techniques Pearson correlation 

and regression, applied on variables identified. To consolidate the results, the factor 

analysis yielded an estimate of direct and indirect of a set of factors related to NIHL 

effects. It was concluded that an effective understanding of employees about occupational 

exposures to physical agents showed noise influence the use of hearing PPE. It was also 

found that the perception of the effects generated by PAIR appears to influence the 

development of this occupational disease, and may also positively influence the 

development of safety behavior by employees. 

 

Keywords: NIHL, Hearing Protection, Hearing Loss, Multivariate Analysis. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 - CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Os perigos no ambiente de trabalho estão relacionados com qualquer tipo de 

fonte potencialmente danosa, em termos de lesões, ferimentos ou danos para a saúde ou 

uma combinação desses fatores, segundo Badaró et al. (2011). Como praticamente não 

existem ambientes laborais totalmente isentos de perigos, trabalha-se na redução do 

risco e dos impactos por meio de ações de bloqueio, mecanismos de controle e educação 

dos empregados, buscando-se maiores níveis de conscientização para as questões de 

saúde e segurança ocupacionais. 

 

No contexto nacional brasileiro vigoram instrumentos legais, regulatórios ou 

normativos, relativos ao aspecto da segurança e saúde do trabalho, dentre eles, os da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT), ratificadas pelas Portarias do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE) denominadas Normas Regulamentadoras (NRs), além 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), disciplinando essa área. O MTE, por 

meio das Normas Regulamentadoras, objetiva proteger a saúde dos trabalhadores, 

preferencialmente, eliminando ou controlando esses riscos ocupacionais. 

 

Mendes (1995) destaca que agravos à saúde que sejam relacionados à vida 

laboral estão classificados em dois grupos. No primeiro, relacionados com aspectos de 

segurança no ambiente de trabalho, em que se incluem aqueles que demonstram a 

ruptura abrupta do equilíbrio entre as condições, o ambiente de trabalho e a saúde do 

trabalhador, tais como os acidentes do trabalho e as intoxicações agudas de origem 

profissional. O segundo grupo contempla agravos de caráter crônico, isto é, a doença 

profissional típica, definida como inerente a determinado ramo de atividade 

profissional. Neste sentido, Murofuse e Oliveira (2001) observam que essa categoria 

envolve as doenças relacionadas com o trabalho, as quais a Organização Mundial da 

Saúde (OMS) define como "agravos outros que, em adição a doenças profissionais 

legalmente desconhecidas, ocorrem em trabalhadores quando o ambiente ou condições 

contribuem significativamente para a ocorrência de doenças, porém em graus variados 

de magnitude". 
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Rodrigues, Rodrigues e Santana (2012) observam que no segmento industrial 

geralmente podem ser encontrados vários fatores de riscos à saúde do trabalhador como, 

por exemplo: ruído, iluminação, temperatura, umidade, pureza e velocidade do ar, 

radiação, esforço físico, entre outros. 

 

Conforme Pawlowska (2010), avaliação de risco deve ser a principal ferramenta 

utilizada para a regulamentação que rege a segurança no trabalho e gestão em saúde. 

Pensando na segurança e saúde dos trabalhadores deve-se avaliar o risco e após esta 

avaliação tomar medidas (de ordem técnica ou organizacional) caso necessárias para 

assegurar uma melhoria no nível de saúde e da segurança dos trabalhadores. 

 

 

1.2 - IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA DA PESQUISA 

 

De acordo com o National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH 

- 2013), nos Estados Unidos aproximadamente 30 milhões de trabalhadores são 

expostos diariamente a níveis elevados de pressão sonora com potencial de danos à 

saúde. Penney e Earl (2004) relatam que a perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR) é a 

segunda causa de doença ocupacional que mais acomete os trabalhadores americanos, 

nos quais a exposição ao ruído é a segunda causa mais importante de perda auditiva 

neurossensorial, depois da presbiacusia. 

 

Massa et al. (2012) salientam que a exposição prolongada ao ruído pode causar 

não só a perda auditiva, como também alterações cardiovasculares, psicológicas e 

respiratórias, distúrbios do sono, disfunções no sistema imunológico, irritabilidade e 

fadiga. A exposição ao ruído pode ainda influenciar na redução do desempenho do 

trabalhador nas suas funções, aumentando a possibilidade de ocorrerem acidentes de 

trabalho. 

 

Segundo Areosa (2012), o ruído pode ser considerado um risco físico 

praticamente sempre presente nos locais de trabalho. Assim, esta exposição é uma 

situação que todos os trabalhadores têm de enfrentar no seu quotidiano laboral, embora 

cada atividade, profissão ou indivíduo, detenha um grau de risco específico, 
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normalmente distinto nas diversas ocupações laborais e que está associado às tarefas 

executadas. As percepções humanas, embora normalmente vistas como aspetos 

individuais e elaboradas a partir dos nossos sentidos (dimensões individuais), são 

também influenciadas por fatores nem sempre transparentes (dimensões psicológicas). 

Os fatores que influenciam no risco podem ser relacionados a partir dos diversos 

subconstructos (que são fragmentos do constructo a ser estudado) do meio ao qual 

pertença, isto é, são “montados e remontados” através de múltiplas dimensões coletivas 

ou sociais. 

 

Desta forma, segundo o autor, o entendimento dos riscos ocupacionais seria 

diretamente ligado à forma como os indivíduos pensam, representam, classificam ou 

analisam as diversas formas de ameaça (neste caso os riscos ocupacionais) a que se 

encontram expostos ou de que deles têm conhecimento.  

 

Um estudo comparativo de empregados que se acidentaram no trabalho, 

realizado por Cordeiro (2002), retrata uma possível relação entre o conhecimento dos 

riscos ocupacionais pelos trabalhadores e a ocorrência de acidentes de trabalho. O autor 

discorre sobre a possibilidade de que quanto menores forem os níveis de entendimento 

sobre os perigos no trabalho por parte dos empregados, maior será a probabilidade de 

sofrerem um acidente no trabalho. Ou seja, foi colocado como hipótese que os 

trabalhadores com níveis de conhecimento de risco menores são mais vulneráveis a 

sofrerem lesões e acidentes durante o trabalho. Mesmo que o autor, durante seu trabalho 

numa metalúrgica tenha confirmado este pressuposto, não deixa de afirmar que o estudo 

de alguns fatores relacionados com a ocorrência de acidentes ou doenças ocupacionais 

ainda é um campo pouco estudado e que necessita de novas investigações. 

 

Conforme Arezes (2002), mesmo existindo muitas publicações sobre a 

exposição ocupacional ao ruído, a análise das variáveis relacionadas à PAIR e suas 

implicações sobre o seu comportamento, constitui ainda um tema raramente abordado. 

O autor destaca, pela observação das práticas reais de trabalho, que os operários, mesmo 

desempenhando idênticas atividades nos mesmos locais, possuem entendimentos 

diferentes acerca dos riscos a que estão expostos. Sendo que, no caso da exposição 

ocupacional ao ruído, essas divergências são ainda mais evidentes. Desta forma, é 
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frequente encontrarmos trabalhadores que, mesmo partilhando o posto de trabalho, 

divergem sobre a forma como encaram o risco de exposição ao ruído e a forma como 

pensam que este afeta sua saúde. Estas diferenças comportamentais também foram 

notadas quando se avaliou o nível da utilização do equipamento de proteção individual 

(EPI) auditivo. 

 

A PAIR pode ser classificada como sendo uma doença que atinge proporções 

endêmicas no segmento industrial, segundo Crispim et al. (2014) e Dos Santos-Filha et 

al. (2014). Existem publicações nacionais, e sobretudo internacionais, apresentando 

estudos acerca da exposição ocupacional ao ruído. Entretanto, mesmo já existindo 

abordagens quanto à compreensão do fenômeno comportamental relativas à exposição 

ao risco físico ruído no meio laboral, estas parecem necessitar de outras análises e 

suporte de abordagens quantitativas de fatores centrais, tais como as perdas auditivas 

dos trabalhadores e seus hábitos no que tange ao uso do protetor auditivo. 

 

 

1.3 – JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DO TEMA 

 

O nível de pressão sonora excessivo é considerado como um dos perigos mais 

comuns de trabalho, segundo WHO (2002), sendo que aproximadamente 16% de perda 

auditiva em todo o mundo podem ser atribuídas à exposição ao ruído ocupacional. 

 

Para Zytoona (2012), problemas de audição podem aparecer sob a forma de 

zumbido, perda auditiva induzida por ruído (PAIR) ou perda auditiva condutiva 

neurossensorial. Segundo Chagas et al. (2014), a PAIR define-se como sendo uma 

perda auditiva do tipo neurossensorial e irreversível, causada pela exposição prolongada 

ao ruído, causando interferência de comunicação e podendo afetar substancialmente na 

integração social e na qualidade de vida. 

 

Collee et al. (2011) destacam ainda que a magnitude da perda auditiva seria um 

resultado direto da exposição excessiva ao ruído, sendo, assim, dependente de diversos 

fatores, dentre eles aqueles associados à exposição e os relacionados às características 

do indivíduo: nível de pressão sonora (NPS), duração da exposição, tipo e frequência do 
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ruído, susceptibilidade a danos por ruído, idade, histórico de perda auditiva. Além de 

exposições ocupacionais, a perda auditiva relaciona-se também com o envelhecimento, 

tabagismo (devido ao agente químico ototóxico CO2), atividades de lazer (show de 

rock, uso de fones de ouvido, discoteca etc.) e histórico médico. 

 

Chu, In-Sung, Mark (2012) e Coifman et al. (2014) apontam que a PAIR é uma 

doença ocupacional muito frequente nos ambientes industriais e, mesmo com a 

magnitude deste problema, ainda existem poucas publicações na literatura internacional 

sobre a melhor forma de controlar esta ocorrência no ambiente laboral. 

 

Desta forma, a escolha do tema se justifica pela necessidade de aprofundar as 

pesquisas acadêmicas e científicas já realizadas acerca dos fatores relacionados com o 

desenvolvimento de perdas auditivas por exposição ao ruído ocupacional assim como os 

parâmetros que colaboram, ou não, com as práticas prevencionistas de uso de 

equipamentos de proteção individual para evitar a PAIR. 

 

 

1.4 - OBJETIVOS 

 

1.4.1 - Objetivo Geral 

 

A presente pesquisa apresenta uma sistemática para verificação dos fatores de 

risco que impactam na PAIR na indústria, com apoio da análise multivariada de dados.    

 

 

1.4.2 - Objetivos Específicos 

 

Fazer levantamento do estado da arte acerca dos subconstructos geralmente 

listados pela literatura com potenciais influenciadores na PAIR e também sobre o uso o 

equipamento de proteção individual auditivo por parte dos trabalhadores; 

 

Propor um constructo que permita caracterizar cientificamente o uso da proteção 

individual auditiva e o desenvolvimento de perdas auditivas decorrentes da exposição 

ocupacional ao ruído; 
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Analisar os fatores que colaboram, ou prejudicam, na utilização do EPI auditivo 

e na incidência da PAIR ocasionada pelo ruído ocupacional na indústria; 

 

Auxiliar na compreensão das diferenças comportamentais, no tocante à 

exposição ocupacional ao ruído; 

 

Auxiliar cientificamente no estudo dos fatores que contribuem para a perda 

auditiva induzida pelo ruído (PAIR). 

 

 

1.5 – QUESTÕES DA PESQUISA 

 

Para desenvolvimento da pesquisa foram levantadas duas questões: 

 

 É possível estabelecer um conjunto de fatores individuais, contextuais e 

cognitivos que podem influenciar no uso da proteção individual auditiva? 

 

 É possível estabelecer um conjunto de fatores individuais, contextuais e 

cognitivos que podem influenciar na perda auditiva induzida pelo ruído? 

 

 

1.6 – ORIGINALIDADE, RELEVÂNCIA E CONTRIBUIÇÃO 

 

A originalidade da proposta no presente estudo se materializa no contexto da 

análise de fatos físicos e cognitivos que potencializam a perda auditiva, tais como: 

produtos químicos ototóxicos, barreiras, sexo, formação e índice de risco; sendo que, 

foram considerados no modelo proposto, de forma inédita, os três primeiros e os dois 

últimos com adaptação da proposta de Arezes (2002). 

 

A metodologia desenvolvida integra a avaliação dos subconstructos, no que 

tange ao entendimento pessoal do trabalhador, relacionado com o uso de equipamento 

de proteção individual e o desenvolvimento de perdas auditivas pela exposição ao ruído. 

Este trabalho mostra-se inédito ao discutir e avaliar as variáveis associadas à PAIR e 

uso de EPI auditivo, face ao ruído no meio laboral, entre os profissionais de indústrias, 

criando uma metodologia diferenciada das atualmente disponíveis. 
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Quanto à relevância, Castro (1977) defende que um tema é relevante quando está 

associado a uma questão crucial que afeta um segmento substancial de uma sociedade. 

Podendo, ainda, a importância do tema estar ligada a uma questão teórica que mereça 

atenção continuada na literatura especializada. O presente estudo atende a esses dois 

aspectos. 

 

A relevância do presente estudo destaca-se pela necessidade contínua da 

identificação precoce de susceptibilidade às perdas auditivas, para desta forma colaborar 

para a melhoria contínua da saúde dos trabalhadores e aperfeiçoamento dos Programas 

de Conservação Auditiva. Relativamente ao Estado da Arte, este trabalho se insere na 

temática da identificação precoce no desenvolvimento das perdas auditivas no âmbito 

ocupacional, colaborando na discussão dos fatores associados ao uso de EPI, para assim 

agregar conhecimento para futuros pesquisadores. 

 

Huy (2012) observa que uma contribuição existe de fato quando se apresenta 

uma teoria ou um modelo, situação esta mais simples e frequente em estudos 

quantitativos. Neste trabalho a contribuição científica sustenta-se na adequação e 

proposição do modelo teórico conceitual, com base na revisão bibliográfica efetuada, 

associando um comportamento específico, isto é, a utilização do EPI e relacionando 

aspectos percepto-cognitivos sobre as perdas auditivas associadas ao agente físico ruído 

no meio ocupacional. 

 

 

1.7 – DELIMITAÇÃO DO TRABALHO 

 

A delimitação de um estudo, conforme Vergara (2000), relaciona-se à moldura 

que o autor coloca em seu estudo, explicando o que fica dentro e o que fica fora do 

mesmo. Face à diversidade de aspectos que abrangem a análise de um tema, e por ser a 

realidade bastante complexa, torna-se bastante difícil analisar a realidade em seu todo. 

Desta forma, os resultados obtidos serão válidos para as empresas pesquisadas, sujeitas 

às variáveis específicas de cada empresa. Entretanto, embasado em conceitos 

metodológicos e científicos, o presente estudo pode ser empregado em outras situações 

semelhantes. 
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Outro critério utilizado foi a delimitação temporal, isto é, o período em que o 

fenômeno a ser estudado será circunscrito, que neste caso se situou nos últimos 20 anos. 

 

A delimitação geográfica deste estudo foi influenciada pelos objetivos da 

pesquisa, mas, também, em função de limitações na base de dados, que no caso foi 

obtida numa indústria de grande porte instalada no Distrito Industrial de Santa Cruz na 

cidade do Rio de Janeiro - RJ. Esta empresa avaliada era composta, essencialmente, por 

quatro fábricas integrantes de um complexo industrial fabril, sendo que duas delas do 

ramo gráfico, uma de manutenção em máquinas pesadas e uma de metalurgia. 

 

Além disso, este trabalho limita-se pela utilização de instrumentos de coleta de 

dados baseados primordialmente na opinião individual dos trabalhadores, assumindo 

que o conhecimento do risco do ruído seria consciente, verbalizável e quantificável, 

mesmo que em determinados casos não seja perceptível pelos mesmos.  

 

Este trabalho limitou-se ao estudo dos ruídos contínuos ou intermitentes 

encontrados nos ambientes ora avaliados. Desta forma, ruídos de impacto não foram 

avaliados. 

 

 

1.8 – ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

A pesquisa será estruturada em cinco capítulos, sendo os três primeiros focados 

no contexto da proposta de pesquisa, os dois seguintes no desenvolvimento e 

fechamento da proposta de tese. 

 

No primeiro capítulo é feita a introdução do estudo, contextualizando a situação 

atual, justificativas e identificação do problema proposto. Após, são definidos os 

objetivos, geral e específicos, sendo que, em seguida, avalia-se a originalidade, 

ineditismo, contribuição científica, relevância e estado da arte. Ainda neste capítulo faz-

se a delimitação do trabalho, traçando limites para a proposta de estudo e apresentando 

a estrutura do trabalho. 
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Já o segundo capítulo aborda a revisão de literatura, buscando o estabelecimento 

do estado da arte, onde são efetuadas, dentre outras, o levantamento e a atualização dos 

principais fatores inerentes aos constructos da perda auditiva e proteção no trabalhador. 

Foram explanados alguns modelos sobre uso de EPI e desenvolvimento de perdas 

auditivas por exposição ao ruído - PAIR. Por fim, foram abordados os subconstructos 

relacionados aos modelos supracitados. 

 

O terceiro capítulo discorre sobre a apresentação da pesquisa proposta para 

desenvolvimento do presente estudo, analisando, dentre outros, os subconstructos 

relacionados ao uso de EPI e PAIR, propondo modelos conceituais e instrumentos de 

avaliação composto de três questionários. Foram também inseridas informações 

metodológicas sobre as avaliações ambientais da amostra, sendo esta última validada 

por técnicas específicas e analisada por técnicas de métodos multivariados de dados. 

Finalmente é feita uma consolidação do instrumento de avaliação.  

 

O quarto capítulo contempla os resultados das análises, partindo da 

caracterização da amostra e validação dos dados da pesquisa, onde foram efetuadas 

análises de confiabilidade e validade das questões do instrumento adotado. Em 

sequência foram efetuadas as descrições dos subconstructos e expostos os resultados 

dos questionários, com suporte do instrumental e análise estatística seguida de discussão 

dos resultados encontrados.  

 

No quinto capítulo são apresentadas as conclusões finais, cotejando os objetivos 

do estudo e respectivas questões de pesquisa à luz dos resultados obtidos, oferecendo 

ainda propostas para o desenvolvimento de trabalhos futuros. 
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2 – REVISÃO DE LITERATURA 

 

WHO (1980) destaca que o som, sendo uma forma de energia mecânica, é um 

agente físico resultante da vibração de moléculas do ar. A orelha funciona como 

receptor periférico sensível a esta forma de energia, captando-a e transformando-a em 

impulso elétrico nervoso.  

 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através da NBR 10151 

(2000), definiu ruído como sendo um fenômeno acústico dissonante ou anárquico, 

aperiódico e indesejável. Gerges (1992) observa que o conceito de ruído é associado a 

som desagradável e indesejável. O som pode ser definido como variação da pressão 

atmosférica dentro dos limites de amplitude e banda de frequências aos quais o ouvido 

humano responde. 

 

Iida (1990) infere que, fisicamente, o ruído pode ser considerado como sendo 

uma mistura complexa de diversas vibrações. Sua intensidade é geralmente expressa 

numa escala logarítmica (o decibel - dB), podendo ainda se destacar em três 

características principais: frequência, a intensidade e a duração. O ouvido humano 

percebe sons desde 0,00002 N/m
2
 (mínima pressão perceptível à frequência de 1.000 

Hz) até valores muito elevados como 200 N/m
2
 (limiar de dor). 

 

Brasil (2011), através da NR-15, dispõe que os ruídos, no âmbito ocupacional, 

podem ser classificados como sendo: contínuos, intermitentes ou de impacto. Dispõe 

ainda que o ruído de impacto é aquele que apresenta picos de energia acústica de 

duração inferior a 1 (um) segundo, a intervalos superiores a 1 (um) segundo. 

 

Cordeiro (2009) expõe ainda que o principal problema, acerca do controle do 

limite e exposição nos indivíduos, seria o tratamento do ruído nas seguintes dimensões: 

a fonte, trajetória de transmissão e indivíduo. A atuação na fonte, sendo a preferencial, 

objetiva mitigar o problema na sua origem. Já na trajetória, envolve o ambiente através 

do qual o som se propaga, se alterando pela existência de barreiras, efeito do solo, 

dentre outros fatores. Por fim, no empregado, seria o uso de medidas administrativas ou 

finalmente o uso do EPI adequado. 
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A mensuração do ruído pode ser realizada através de aparelhos chamados 

dosímetros, os quais estimam o nível equivalente de energia (Leq) que atinge o 

indivíduo durante o período de medição.  O ruído industrial apresenta níveis médios de 

exposição de 90 dB Leq 8h com desvio de ± 5 dB, segundo Hetu, Quoc, Duguay (1990). 

 

Conforme Silva (2005), podemos sofrer de perda auditiva, em consequência da 

lesão do órgão de Corti, quando somos expostos a níveis elevados de pressão sonora, ou 

seja, acima de 85 dB numa jornada de trabalho com oito horas diárias. Destaca-se ainda 

que esta situação possui potencial de causar uma doença chamada disacusia sensório-

neural, muito comum em países industrializados como o Brasil. 

 

Carrano (2011) destaca que qualquer tipo de distúrbio relacionado ao processo 

de audição normal, seja qual for sua causa, tipo ou severidade, constitui uma alteração 

auditiva e esta deve ser evitada. Estas alterações chamam-se de deficiências! 

 

Conforme Almeida (2000), desde os anos 40, fatores de prevenção deste 

problema, assim como os fatores de risco, são alvos de estudos clínicos e experimentais 

em todo o mundo. Embora a doença atinja proporções endêmicas em nosso meio 

industrial, os estudos ainda são escassos fazendo com que importemos o conhecimento 

sobre a prevenção e evolução da lesão nos trabalhadores brasileiros.  

 

Sjöberg e Fromm (2001) observaram que o estudo da percepção individual dos 

trabalhadores acerca dos riscos presentes no ambiente de trabalho, tais como o agente 

físico ruído, pode colaborar com o desenvolvimento de técnicas de análise de risco e 

mitigação de consequências danosas à saúde dos trabalhadores. 

 

Desta forma, considerando-se os efeitos negativos à saúde humana ocasionados 

pela exposição ao ruído no ambiente laboral, seja no aspecto social ou profissional, este 

trabalho estuda os possíveis fatores que atuam nesse contexto, assim também como nos 

modelos disponíveis já existentes.   

 

Neste sentido, o presente capítulo busca promover uma revisão da literatura 

nacional e internacional acerca dos fatores que impactam no uso do EPI auditivo e 
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também os que influenciam no desenvolvimento da PAIR devida à exposição 

ocupacional aos níveis elevados de pressão sonora. 

 

 

2.1 – CONCEITO CONTEXTUAL DE RISCO OCUPACIONAL 

 

Segundo Marziale e Zapparoli (2006), a definição de trabalho parte do conceito 

da atividade em que o homem, orientado por uma finalidade, transforma uma 

determinada matéria-prima em um produto final. A transformação deste material inicial 

utiliza meios e instrumentos tais como: força de trabalho, saber, materiais específicos, 

equipamentos e o local de trabalho. Nas fábricas, de um modo geral, os processos 

produtivos apresentam diferentes riscos de acarretar em acidentes do trabalho ou 

doenças ocupacionais, com proporções também distintas, conforme Machado (2012). 

 

Como se espera que a execução das atividades profissionais não acarrete danos à 

saúde dos trabalhadores são necessárias condições adequadas de trabalho. Assim, essas 

condições idealizam o conjunto de fatores capaz de determinar a conduta do trabalhador 

no seu dia a dia. Tais fatores são constituídos pelas exigências definidoras do trabalho 

objetivo, com seus critérios de avaliação assim como também pelas condições de 

execução propriamente ditas (incluindo as regras de sua utilização, a organização do 

trabalho, a remuneração e o ambiente).  

 

Caso o trabalho esteja sendo realizado fora das condições adequadas, essa 

atividade pode ter consequências sobre os estados físico, mental e psicológico do 

sujeito, gerando os efeitos descritos sob as denominações de satisfação, conforto, carga 

de trabalho, fadiga, estresse, doenças e acidentes de trabalho. Destacando ainda que, 

para proteger a saúde do trabalhador, a legislação brasileira contempla por meio de 

Norma Regulamentadora relativa à Segurança do Trabalho a existência de riscos 

ocupacionais peculiares a cada atividade profissional. 

 

Relativo especificamente ao agente de risco físico ruído, este apresenta variadas 

dimensões, para além do simples cálculo da dose sonora de exposição diária. 

Permanecem ainda aspectos do risco, como sua percepção por parte dos trabalhadores, 
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que têm igual importância na análise do risco no contexto ocupacional, conforme 

apontado por Arezes (2002). 

 

Desta forma, o atual estudo tentará fazer uma conexão entre estas duas vertentes 

da análise de risco por meio da análise do agente de risco ruído (níveis elevados de 

pressão sonora) no meio ocupacional. Verificando assim quais semelhanças existem 

entre as avaliações quantitativas da exposição, o que pensam e qual tipo de 

comportamentos apresentam os trabalhadores perante este agente.  

 

 

2.2 – PERCEPÇÃO DO RISCO 

 

Os seres humanos possuem excelente capacidade de adaptação às variações 

ambientais, respondendo ativamente aos estímulos externos e reduzindo 

significativamente seus riscos de modo a se preservar. O risco, segundo a OSHA, é 

definido como sendo um evento adverso, com determinadas probabilidades objetivas de 

provocar danos, podendo ser estimado através de cálculos quantitativos de níveis de 

aceitabilidade que permitem estabelecer padrões, através de diversos métodos 

estatísticos. 

 

Wiedemann, p. 3 (1993) definiu a percepção de riscos como sendo a “habilidade 

de interpretar uma situação de potencial dano à saúde ou à vida da pessoa, ou de 

terceiros, baseada em experiências anteriores e sua extrapolação para um momento 

futuro, habilidade esta que varia de uma vaga opinião a uma firme convicção”.  

 

Existem variações acerca das percepções individuais dos riscos. Este fato se dá 

devido à ocorrência de variações nos graus de percepções acerca dos riscos aos quais 

estão expostos. Admite-se também que as percepções individuais podem variar o nível 

de conhecimento sobre os riscos, fruto das experiências individuais e da construção 

coletiva do risco, não sendo apenas o resultado da exposição. Assim, crê-se que o 

estabelecimento do “risco” pode ser objetivo, mas a percepção e aceitação dependem 

dos aspectos culturais e pessoais (Almeida et al. 2008). 
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Os estudos de percepção de riscos, segundo Starr (1969), surgiram para oferecer 

um importante contraponto à perspectiva utilitarista das análises técnicas de risco, 

notoriamente baseada nos saberes das engenharias, toxicologia, economia e ciências 

atuariais, não contemplando as crenças, receios e inquietações das comunidades 

envolvidas. Conforme Wildavsky (1982), com o aparecimento destas novas técnicas, se 

consolidou uma área do saber cientificamente organizada, objetivando agora desvendar 

as razões que acompanhavam as reações negativas do público leigo frente às inovações 

tecnológicas. 

 

Dentre os variados tipos de riscos que se vivenciam diariamente, destacam-se os 

ocupacionais, porque os seres humanos geralmente dedicam ao trabalho pelo menos um 

terço do seu tempo diário. Embora as inovações tecnológicas tenham reduzido riscos em 

alguns setores produtivos, estas também infelizmente inseriram novos. 

 

Sjöberg e Fromm (2001) observaram que os trabalhadores, geralmente, tendem a 

perceber mais os riscos que os benefícios de uma determinada tecnologia. Os autores 

destacam ainda que essa tendência tem sido corroborada por diversos estudos sobre 

percepção de riscos e benefícios, especialmente aqueles relacionados com a 

implementação de novas tecnologias, onde se evidencia o ceticismo do público, 

geralmente face aos empecilhos relacionados a estas tecnologias. 

 

 

2.3 – INFLUÊNCIAS DO CONHECIMENTO NA PERCEPÇÃO DO RISCO 

 

Experiência, informação e cultura de segurança formam uma tríade indissociável 

de determinantes quanto se trata de percepção dos riscos. Contudo, existem diversos 

outros fatores relacionados com percepção de riscos em populações ou grupos 

populacionais específicos. Há ainda que se destacar outros fatores que influenciam na 

percepção do risco, como por exemplo, o grau de escolaridade e a especificidade de 

tarefas realizadas, pois estes também contribuem para a base de sustentação da 

percepção de riscos das pessoas. 
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2.3.1 – A Percepção de Risco da População em Geral 

 

A população, de forma geral, possui uma percepção dos riscos bastante distinta 

daquela dos especialistas no assunto, sobretudo em relação à classe dos cientistas. Esta 

divergência ocorre pelo fato de as suas interpretações se basearem predominantemente 

nas suas próprias crenças e convicções do que realmente em fatos e dados empíricos 

(elementos que constituem a base de construção da percepção de riscos de técnicos e 

cientistas), conforme Lucca, Peres e Rozemberg (2005). 

 

Slovic (1987) destaca que nos estudos acerca da percepção do risco, o ponto de 

partida deve ser centrado no quanto difere a interpretação de uma pessoa leiga (pessoa 

que não adquiriu, ao longo da sua vida, conhecimentos específicos sobre o objeto em 

questão) para um determinado perigo, da interpretação do mesmo por parte de um 

especialista.  

 

Sjöberg e Drottz-Sjöberg (1991), em um estudo sobre a percepção de riscos de 

trabalhadores de usinas nucleares, analisaram a relação entre o conhecimento (teórico e 

prático) e a percepção de riscos ambientais e ocupacionais. Suas descobertas apontaram 

para uma situação na qual os trabalhadores com menor grau de escolaridade tinham uma 

percepção de riscos menos acurada em relação àqueles que desempenhavam tarefas que 

requisitavam menor conhecimento prático, mas que, entretanto, tinham maior grau de 

instrução. 

 

 

2.3.2 – A Cultura de Segurança 

 

Em seu estudo acerca dos fatores relacionados aos acidentes de trabalho, 

Maneca (2010) destaca como extremamente importante a contribuição da cultura de 

segurança nos comportamentos inseguros assim como a necessidade imperativa na 

análise de sua participação na origem dos acidentes ocorridos por violação clara das 

regras de segurança. Assim, seria possível identificar as práticas organizacionais ideais 

necessárias numa cultura de segurança eficaz, sendo efetivamente capaz de motivar e 

influenciar a mudança de hábitos e na adoção de comportamentos seguros por parte dos 

trabalhadores.  
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Acidentes englobando consequências mais graves, além de frequentemente 

envolverem atos inseguros, podem também ser originados por condições internas 

criadas pela própria organização (conforme ilustrado na figura 2.1), podendo elevar a 

severidade destes acidentes.  Desta forma, um acidente de trabalho não ocorre única e 

exclusivamente por erros dos empregados (ato inseguro), há uma grande linha de 

pesquisa organizacional (condição insegura) anterior. 

 

 

Figura 2.1: Acidente organizacional. 

Fonte: Silva (2001) 

 

Silva (2001), conforme pode ser observado na figura 2.1, destaca que os 

subconstructos mais relevantes, levantados após investigações de acidentes graves, 

incluem as qualificações e a formação do pessoal ocupacional, as condições de trabalho, 

a relação ser humano-máquina, os procedimentos de emergência, a confiança humana, 

assim como também a eficácia da gestão de uma organização. 

 

Desta forma, é possível supor que as falhas organizacionais podem influenciar 

nas falhas ao nível dos trabalhadores, nomeadamente ao nível das violações das regras 

de segurança. Desta forma, entende-se que uma cultura de segurança muitas das vezes 

tem poder de influenciar os trabalhadores a adotarem comportamentos seguros, 

mostrando-lhes as práticas e fatores que podem contribuir para a ocorrência de acidentes 

de trabalho. 
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Guldenmund (2000) sugere que a expressão do chamado clima organizacional 

surge através da cultura de segurança. Desta forma, querendo-se avaliar o clima 

organizacional, basta que se aplique um questionário para avaliar objetivamente um 

conjunto de dimensões. De forma semelhante, quando se deseja avaliar a cultura 

organizacional, geralmente elaboram-se entrevistas, cuja análise se limita a uma 

apreciação puramente qualitativa. Desta forma, o autor avalia a cultura organizacional 

como sendo um conceito constante ao longo do tempo, produto de uma construção 

partilhada por todos os membros da organização. Já o clima organizacional vê-se como 

uma construção multidimensional, contendo um conjunto variado de avaliações 

individuais do ambiente do trabalho. 

 

Segundo Brennan et al. (2009), a cultura de segurança se tornou um tema 

importante para incentivar o uso de EPI, mesmo quando seu uso não é obrigatório pelo 

empregador. Trabalhadores confirmaram que o treinamento adequado, além da 

influência dos supervisores e colegas de trabalho, foram os principais fatores-chaves na 

criação de uma cultura de ambiente seguro de trabalho. Também se provou que novos 

funcionários sempre devem receber treinamento e deve haver sessões regulares de 

reciclagem para sensibilização de práticas seguras de trabalho.  

 

Conceitualmente, a cultura de segurança tem como principal característica 

motivar e reforçar comportamentos seguros nos trabalhadores. Assim, é a cultura 

organizacional que determinará o grau de importância que será atribuído à segurança, 

aos valores e normas de segurança da organização. Desta forma, se os trabalhadores 

sentirem que a organização se preocupa com sua segurança, esta vai impactar 

fortemente na sua motivação e influenciar os comportamentos seguros.  

 

Mesmo assim, determinar uma relação de causa-efeito entre atitudes, percepção 

do risco e comportamento ainda é uma tarefa muito difícil. Isto ocorre devido às 

atitudes terem o poder de interagir com a percepção do risco, segundo Griest et al. 

(2013). Devido a essa lacuna, surge a necessidade de analisar as relações existentes 

entre a cultura de segurança e a percepção individual do risco. 
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2.4 – A PERCEPÇÃO DO RISCO E O USO DE EPI 

 

Kim, Jeong e Hong (2010) destacam que, na indústria moderna, o ruído sempre 

foi um alto fator de risco prejudicial à saúde humana, onde a perda auditiva induzida por 

ruído (PAIR) é uma das doenças mais comuns. 

 

As medidas de controle do ruído podem ser aplicadas na fonte, na trajetória e por 

fim no trabalhador. As duas primeiras atuações, por serem de caráter coletivo, deverão 

ser prioritárias. 

 

Exemplos de medidas de controle na fonte: 

a. Substituir o equipamento por outro mais silencioso. Balancear e 

equilibrar partes móveis; 

b. Lubrificar eficazmente rolamentos mancais; 

c. Reduzir impactos na medida do possível; 

d. Alterar o processo; 

e. Programar as operações, de forma que permaneça no menor número de 

máquinas funcionando simultaneamente; 

f. Aplicar material de modo a atenuar as vibrações; 

g. Regular motor; 

h. Reapertar as estruturas; 

i. Substituir engrenagens metálicas por outras de plástico. 

 

Exemplos de medidas de controle na trajetória: 

a. Evitar a propagação por meio de isolamento e conseguir um máximo de 

perdas energéticas por absorção; 

b. Isolar acusticamente evitando que o som se propague a partir da fonte; 

c. Evitar que o som chegue ao receptor isolando a fonte; 

d. Construir barreiras para separar a fonte geradora de ruído do meio que o 

rodeia, evitando a propagação do som; 

e. Isolar o receptor, construindo barreira que separe a fonte e o meio do 

indivíduo exposto ao ruído. 
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Exemplos de medidas de controle no homem: 

a. Limitar o tempo de exposição, reduzindo a exposição aos níveis de ruído 

superiores aos limites de tolerância; 

b. Usar equipamentos individuais de proteção - EPI, devendo ser utilizados 

quando não for possível o controle para atenuação do ruído a níveis 

satisfatórios; 

c. Realizar exames audiométricos periódicos. 

 

As duas primeiras técnicas são oriundas de boas práticas de engenharia, 

objetivando impedir que os trabalhadores sejam diretamente expostos ao ruído, sendo 

muito eficazes no controle do ruído, mas com custo e tecnologicamente elevados. Por 

esta razão, o uso do EPI torna-se a opção mais frequente no controle da perda auditiva 

ocupacional. 

 

Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego (2013), e através da NR 6, 

intitulada Equipamento de Proteção Individual – EPI, todo dispositivo ou produto, de 

uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de 

ameaçar a segurança e a saúde no trabalho deve ser chamado de EPI. 

 

A referida norma destaca ainda que os empregadores são obrigados a fornecer 

aos trabalhadores, gratuitamente, o EPI adequado ao risco específico a que estão 

sujeitos, onde o equipamento deve estar sempre em perfeito estado de conservação e 

funcionamento, nas seguintes circunstâncias: 

a) sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção 

contra os riscos de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho; 

b) enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas; 

c) para atender a situações de emergência. 

 

Espíndola (2011) infere que a percepção do risco é um fator muito importante a 

ser levado em conta, pois são muitas as circunstâncias e/ou fatores qualitativos 

subjacentes às percepções de risco, como por exemplo: 

a) familiaridade com a fonte de risco; 

b) aceitação voluntária do risco; 

c) capacidade para controlar o grau de risco; 
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d) percepção sensorial do perigo; 

e) percepção de (ir) reversibilidade do impacto do risco; e 

f) confiança nas fontes de informação como entidades e mecanismos de 

controle e gestão de risco. 

 

Assim, num primeiro momento, infere-se que as situações listadas sempre 

influenciarão os trabalhadores no uso do equipamento de proteção individual (EPI). 

Infelizmente, na prática, este fato não é totalmente aplicável. Caldas e Recena (2008) 

concluíram que agricultores nem sempre transformam sua percepção de risco e 

vivências pessoais em atitudes e práticas mais seguras no uso de agrotóxicos, como o 

uso adequado de EPI, pois se sentem indefesos diante das situações de risco, 

principalmente devido aos fatores ambientais não controláveis e à vulnerabilidade 

econômica. 

 

Para Brennan et al. (2009), quando o uso do EPI não for exigido pelo 

empregador, fica a cargo do trabalhador decidir sobre seu uso diário. Assim, os 

empregados, baseados nas suas percepções dos perigos e riscos presentes no local de 

trabalho, decidem sobre o uso daquele equipamento.  

 

 

2.5 – MODELOS EXISTENTES 

 

A modelagem tem sido aplicada com sucesso em diversos tipos de estudos e 

projetos, permitindo representar, de maneira abstrata, formal e não ambígua, a realidade 

da aplicação, facilitando a comunicação entre pesquisadores e o público em geral. 

 

No presente estudo, para estudar os comportamentos preventivos dos 

trabalhadores serão adotados modelos conceptuais baseados em estudos similares, 

provenientes de abordagens sobre o comportamento individual relativo a aspectos da 

saúde humana. 
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2.5.1 – Uso de EPI 

 

O quadro 2.1 dispõe o quantitativo de modelos relacionados ao uso de 

equipamento de proteção individual verificados nesta parte da pesquisa. 

 
Ano Autor (es) Título 

2002 

 

Arezes, Pedro Miguel. Percepção do risco de exposição ocupacional ao 

ruído. 

2005 Arezes, Pedro Miguel; Miguel, A. Sergio. Individual perception of noise exposure and hearing 

protection in industry. 

2006 Lusk , Sally L.; Hong, OiSaeng;  Ronis, 

David L. 

Comparison of the Original and Revised Structures 

of the Health Promotion Model in Predicting 

Construction Workers’ Use of Hearing Protection 

2007 Salavessa, M.; Uva, A. S. Saúde e Segurança do Trabalho: da percepção do 

risco ao uso de EPI's. 

2008 

 

 

Quick, B.L., Stephenson, M.T., Witte, K., 

Vaught, C., Booth-Butterfield, S., Patel, 

D. 

An examination of antecedents to coal miners' 

hearing protection behaviors: a test of the theory of 

planned behavior. 

2009 

 

 

Jormsri, P; Kaewthummanukul, T; 

Salazar, MK; Srisuphan, W; Suthakorn, 

W; Tantranont, K. 

Factors affecting Thai workers' use of hearing 

protection. 

2009 

 

Brennan, Melanye J.; Lombardi, David 

A.; Perry, Melissa J.; Verma, Santosh K. 

Factors influencing worker use of personal 

protective eyewear. 

Quadro 2.1: Modelos relacionados ao uso de EPI. 

Fonte: O autor. 

 

Jormsri et al. (2009) empreendeu um modelo ecológico, observado na figura 2.2, 

para examinar crenças dos trabalhadores tailandeses e atitudes para o uso de EPI 

auditiva ocupacional. Através de análise detalhada dos dados coletados, identificou três 

tipos de fatores que influenciam o uso de proteção auditiva, são eles: 

a) intrapessoais, incluindo prevenção de deficiência auditiva, 

aborrecimento ruído, o desconforto pessoal, e interferência com a comunicação;  

b) interpessoal, incluindo modelagem colega de trabalho, suporte, 

supervisor e supervisor de modelagem; e  

c) organizacional, incluindo regras de organização e regulamentos, 

fornecimento de aparelhos auditivos de proteção, disseminação de conhecimento e 

informação, monitoramento de ruído, e testes de audição.  

 

Desta forma, o autor concluiu que programas eficazes de proteção de audição 

dependem do conhecimento de todos esses fatores ilustrados na figura 2.2, onde se faz 

necessário o desenvolvimento e aplicação de estratégias para promover o uso de 

proteção auditiva entre os trabalhadores, englobando toda a gama de fatores que têm o 

potencial de afetar a audição. 
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Figura 2.2: Crenças e atitudes dos trabalhadores no uso de proteção auditiva. 

Fonte: Jormsri et al. (2009) 

 

Para Salavessa e Uva (2007), a taxa de utilização de EPI nos ambientes de 

trabalho está intimamente ligada à vontade e decisão individual. Seu estudo concluiu 

que a decisão de usar o EPI no local de trabalho é influenciada por um conjunto de 

fatores relativos ao indivíduo, ao sistema sócio organizacional e cultural, além dos 

aspectos relativos às características do EPI. 

 

 

Figura 2.3: Fatores susceptíveis de influenciar a decisão de usar EPI: modelo sistêmico 

Fonte: Salavessa e Uva (2007) 
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Salavessa e Uva (2007) constataram que a análise dos comportamentos de 

prevenção fornecem importantes indicações sobre o papel dos mecanismos cognitivos, 

organizacionais e sociais na decisão de adotar um comportamento seguro, como o uso 

de EPI. Assim, conforme a figura 2.3, onde uma grande variedade de fatores são 

suscetíveis de influenciar essa decisão, o modelo sistêmico proposto apresenta os 

principais fatores que se consideram ter maior relevância para o seu uso 

 

Este modelo parte da suposição que o uso do EPI depende sempre da decisão 

individual do trabalhador, corroborando com a importância que o fator humano na 

prevenção dos riscos profissionais. De onde o trabalhador, com as suas 

individualidades, crenças, atitudes, competências, experiências e conhecimentos 

prévios, torna-se peça-chave na aceitação do uso do EPI. 

 

Arezes (2002) através da figura 2.4 relaciona o uso da proteção auditiva aos 

seguintes fatores: individuais (idade e perdas auditivas), contextuais (índice de risco, 

formação e cultura de segurança) e cognitivos e perceptuais (percepção do risco, 

percepção dos efeitos e expectativa e valorização do resultado). 

 

Figura 2.4: Modelo conceitual de uso de proteção auditiva. 

Fonte: Arezes (2002) 
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Desta forma, infere-se que para efetiva mudança comportamental nos ambientes 

de trabalho, as ações dos setores de segurança e saúde do trabalho devem basear-se em 

estratégias integradoras desses diferentes fatores e não apenas numa abordagem 

específica e pontual, muito comum nas empresas. 

 

 

2.5.2 – Desenvolvimento de PAIR 

Assim como outros autores já citados neste capítulo, Arezes (2002) destaca que 

uma das teorias mais populares sobre comportamentos em saúde é o Health Belief 

Model, de Brady (1999). Este modelo descreve os seguintes fatores que influenciam no 

comportamento dos indivíduos: 

 

a) vulnerabilidade perceptível para uma determinada doença; 

b) percepção da severidade associada à mesma; 

c) grau de motivação ou interesse em evitá-la; e  

d) balanço entre custo/beneficio das ações necessárias para preveni-la ou a 

tratar. 

 

Influenciado pelos estudos de Brady, Pender desenvolveu o modelo Health 

Promotiom Model, cuja análise foca na promoção de comportamentos saudáveis e 

define os seguintes fatores como sendo importantes na determinação da utilização do 

EPI face à exposição ao ruído: 

 

a) influência do ruído no trabalho; 

b) experiência pessoal na utilização dos EPIs; 

c) atitudes individuais (incluindo a percepção do risco); e 

d) aspectos relacionados como o ambiente de trabalho. 

 

Resumidamente destaca-se que estes estudos contemplam as questões da 

percepção individual com um papel determinante sobre os comportamentos dos 

trabalhadores.  
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Figura 2.5: Modelo conceitual do desenvolvimento de perdas auditivas. 

Fonte: Arezes (2002) 

 

Conforme a figura 2.5, o autor sugere um modelo conceitual relacionado com o 

estudo dos efeitos, diretos ou indiretos, dos aspectos percepto-cognitivos sobre as 

perdas auditivas, onde foram incluídos alguns aspectos não contemplados em estudos 

anteriores, como a percepção individual sobre o risco especifico de exposição ao ruído e 

a utilização de subconstructos quantitativos relativos ao índice de risco (nível de pressão 

sonora e duração da exposição). 

 

 

2.6 – LEVANTAMENTO DO ESTADO DA ARTE DOS SUBCONSTRUCTOS 

APLICADOS NO MODELO: METODOLOGIA E RESULTADOS 

 

Com o objetivo de criar um levantamento do estado da arte, por meio de um 

quadro de referencial teórico dos subconstructos relacionados ao assunto em tela, desde 

agosto de 2012 até setembro de 2014 foi realizado um levantamento bibliográfico de 

publicações indexadas ou catalogadas na base de dados do Portal de Periódicos Capes. 

Preferiu-se o uso desta ferramenta devido à possibilidade de acesso a diversos artigos 

científicos de texto completo. 

 

Romanowski (2002) infere que para a realização de uma pesquisa do tipo estado 

da arte, são necessários diversos procedimentos, dentre eles o estabelecimento de 

critérios para a seleção do material que compõe o corpus do estado da arte dentre os 

levantamento de teses e dissertações catalogadas. Após, através da organização do 
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relatório do estudo compondo a sistematização das sínteses, é possível identificar as 

tendências dos temas abordados e as relações indicadas nas teses e dissertações, para 

finalmente ser feita a elaboração das conclusões preliminares. 

 

Desta forma, a partir da revisão de literatura definiu-se um total 13 

subconstructos para o estudo em tela: idade; sexo; perdas auditivas; índice de risco; 

formação; barreiras; cultura de segurança; percepção do risco; percepção dos efeitos; 

expectativa e valorização dos resultados; comportamento de risco e produtos químicos 

ototóxicos. 

 

 

2.6.1 – Constructo 1: Uso de EPI 

 

Na pesquisa sobre fatores que influenciam no uso de EPI foram utilizadas 

palavra-chave, em português, tais como: fatores, “uso de equipamento de proteção 

individual”, “uso de epi”, “utilização de epi” e “proteção auditiva”. Também foram 

feitas pesquisas com sintaxes em inglês, tais como: factors, "use of personal protective 

equipment", "use of ppe", "wear ppe" e “protective devices utilization”, sendo que em 

algumas situações a busca era refinada pela categoria “ear protective”. 

 

Inicialmente foram observadas todas as publicações sobre o tema (sobretudo as 

com maior relevância na pesquisa), ou seja, toda a publicação divulgada acerca do 

assunto por esta base de dados. Preferencialmente foram filtrados os artigos dos últimos 

cinco anos, sendo que, quando disponível, foram preferidos os dos últimos três anos. 

 

De modo a permitir identificar o estado da arte da evolução conceitual dos 

subconstructos relativos ao uso de EPI, apontadas pela literatura internacional e 

nacional, segmentou-se o intervalo encontrado de 1994 até 2014 em quatro períodos 

iguais, onde se adotou o estudo das primeiras e últimas publicações de cada período, 

resumidas a seguir. 
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i) jan/1994 até jun/1998 

 

O estudo de Lusk, Ronis e Baer (1997) intitulado "Diferenças de sexo no uso de 

proteção auditiva dos trabalhadores de colarinho azul" adota o Modelo de Promoção da 

Saúde como base para desenvolver equações estruturais do uso do EPI auditivo entre 

trabalhadores dos sexos masculino e feminino. 

 

Os autores verificaram que o uso dos EPIs, em geral, não diferem por sexo e, 

além disso, a auto eficácia e as barreiras ao uso de equipamentos de proteção individual 

auditiva foram os dois melhores preditores deste comportamento, tanto para homens e 

mulheres.  Foi observado que as influências do local da instalação e de sexo sobre o uso 

de EPIs não podiam ser separados, sugerindo que futuras pesquisas devem 

complementar os achados sobre os aspectos culturais do local de trabalho e avaliar as 

diferenças por sexo. 

 

No trabalho foi possível verificar, relativo ao uso de EPI, a aderência dos 

seguintes subconstructos: Sexo, idade, expectativa e valorização dos resultados e 

utilização de EPI. 

 

Lusk, Ronis, Kerr e Atwood no estudo "Teste do Modelo de Promoção da Saúde 

como um modelo causal do uso de proteção auditiva dos trabalhadores" o Modelo de 

Promoção da Saúde foi testado para prever o uso de proteção auditiva dos trabalhadores 

(amostra de N= 645). Os autores encontraram medidas que indicaram um excelente 

ajuste do modelo teórico, onde as análises exploratórias encontraram os mesmos fatores 

cognitivo-perceptivos mais importantes na previsão de uso do EPI. 

 

Verificou-se que os efeitos mais incisivos sobre o comportamento do 

trabalhador, sobre o uso de EPI, vieram das influências específicas de comportamento e 

características demográficas.  

 

No trabalho foi possível verificar, relativo ao uso de EPI, a aderência dos 

seguintes subconstructos: Conforto do EPI, risco de exposição ao ruído, formação e 

barreiras. 
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ii) jul/1998 até dez/2002 

 

Arezes (2002) em sua tese de doutorado intitulada "Percepção do risco de 

exposição ocupacional ao ruído", estuda a relação entre o trabalho e a saúde e como esta 

relação implica numa correta identificação, por parte dos empregados, dos fatores 

ocupacionais presentes bem como das suas repercussões, positivas ou negativas, sobre 

os trabalhadores.  

 

Entre os diversos agentes ambientais de risco, há particular importância na 

exposição a níveis de pressão sonora elevados, dada a sua frequência em ambientes 

industriais e pelo fato de ser uma das principais causas de doença profissional 

hipoacusia sonotraumática, atingindo cerca de 30% dos trabalhadores com 

incapacidade. 

 

O autor verificou que os trabalhadores, mesmo desempenhando idênticas 

funções em locais comuns, têm concepções diferentes dos riscos a que estão expostos, 

sendo que no caso da exposição ocupacional ao ruído, essas discrepâncias são ainda 

mais evidentes. Desta forma, é frequente encontrarmos trabalhadores partilhando o 

mesmo posto de trabalho, contudo, divergindo sobre a forma como encaram o risco de 

exposição ao ruído, ou quando muito, a forma como pensam que este os afeta.  

 

O estudo de Arezes foi realizado com uma amostragem de 516 trabalhadores de 

empresas industriais, expostos a níveis de pressão sonora elevados. Encontrou como 

resultado que a percepção individual do risco e outros fatores com ela relacionados 

constituem uma componente critica do comportamento dos trabalhadores.  

 

Já relativo ao desenvolvimento de PAIR, foi constatado que, para além dos 

fatores de risco bem conhecidos, tais como a idade, os níveis de pressão sonora e a 

duração da exposição, os subconstructos cognitivos referentes à percepção individual do 

risco e da percepção dos efeitos associados à exposição têm também um efeito 

significativo sobre o subconstructo em análise. 
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No trabalho foi possível verificar, relativo ao uso de EPI, a aderência dos 

seguintes subconstructos: Idade, risco de exposição ao ruído, formação, cultura de 

segurança, percepção do risco, percepção dos efeitos, expectativa e valorização dos 

resultados, utilização de EPI e perdas auditivas. 

 

Brady (1999), em seu trabalho intitulado “Treinamento para promover o uso do 

equipamento de proteção auditiva no trabalhador: A influência de fatores climáticos 

sobre a eficácia do trabalho de treinamento”, discorre que mais de 500.000 

trabalhadores da construção são expostos diariamente a níveis perigosos de ruído. 

Observa ainda que estes profissionais usam por menos de 49 % a proteção auditiva 

quando expostos aos ruídos, sendo que o clima de trabalho proporcionado pelo 

supervisor e colegas colabora para estimular o uso da proteção auditiva. 

 

Assim, Brady conclui que a atenção aos fatores relativos ao ambiente de 

trabalho, são críticos quando se traça metas pretendendo reduzir a perda auditiva por 

ruídos elevados entre os trabalhadores da construção. 

 

No trabalho foi possível verificar, relativo ao uso de EPI, a aderência dos 

seguintes subconstructos: Idade, cultura de segurança e fiscalização no uso. 

 

 

iii) jan/2003 até jun/2007 

 

Neves e Mello (2007) no trabalho sobre "O uso de dispositivos de proteção 

auditiva nos tiros de fuzil e artilharia" observa que as atividades de tiro, seja de fuzil o 

de artilharia, promovem níveis elevados de pressão sonora (neste caso de ruídos do tipo 

de impacto), podendo provocar alterações no sistema auditivo dos militares. O objetivo 

do estudo foi medir o nível de ruído a que os profissionais ficam expostos durante o tiro 

de fuzil e identificar possíveis motivos para que o militar não utilize a proteção auditiva 

durante essa atividade e no tiro de artilharia. 

 

Caracteriza-se como estudo transversal. O trabalho utilizou-se de: questionário 

autoaplicável; medição do nível de pressão sonora; observação sistemática; e entrevista 

semiestruturada. Foi constatado que nas atividades de tiro de fuzil e de artilharia, os 
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militares ficam expostos a um nível de pressão sonora mínimo de 147 dB, com 

possibilidade de atingir até 188 dB.  

 

Verificou-se que, no tiro de fuzil, 44 militares (55,7%) não utilizam EPI auditivo 

e, no tiro de artilharia, esse número aumenta para 65 militares (82,3%). Os fatores que 

contribuem para que os militares negligenciem sua segurança auditiva nas atividades de 

tiro são: a falta de informação quanto ao real risco da exposição aos ruídos dos tiros; a 

falta da disponibilidade do equipamento de proteção auditiva no local de trabalho; e a 

falta de treinamento, orientação e fiscalização no uso de equipamento de proteção 

individual por parte dos responsáveis por essas atividades. 

 

No trabalho foi possível verificar, relativo ao uso de EPI, a aderência dos 

seguintes subconstructos: Cultura de segurança, percepção do risco, fiscalização no uso 

de EPI, disponibilidade do EPI e treinamento para uso. 

 

Crandell, Mills e Gauthier (2004), em seu estudo acerca dos "Conhecimentos, 

comportamentos e atitudes em relação à perda auditiva e proteção auditiva entre 

diversas raças/etnias de jovens adultos", foi destacado que mais de 11 milhões de 

pessoas apresentam certo grau de perda auditiva induzida por ruído (PAIR), e que 

mesmo assim ainda há escassez de evidência empírica sobre o conhecimento da 

exposição ao ruído e dispositivos de proteção auditiva para adultos jovens, 

especialmente aqueles de diversas origens raciais/étnicas.  

 

Os autores concluíram que essa carência de investigação é lamentável, sugerindo 

que a incidência de PAIR pode ser minimizada através de programas de conservação 

auditiva, sendo este mais benéfico quando desenvolvidos para determinada idade e / ou 

grupos étnicos / raciais. 

 

Esta investigação teve como objetivo principal pesquisar 200 jovens, com idades 

entre 18 e 29 anos, a respeito do mecanismo auditivo, PAIR, e o conhecimento sobre o 

uso do EPI auditivo. O objetivo secundário foi identificar as diferenças ou semelhanças 

de raça e etnia no conhecimento dessas áreas entre os jovens adultos afro-americanos e 

caucasianos.  
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No geral, a maioria dos jovens do estudo demonstrou um elevado grau de 

conhecimento sobre os fatores associados à exposição a ruído excessivo e o risco de 

perda de audição. Entretanto, os resultados também revelaram diferenças significativas 

racial/étnica em conhecimentos, comportamentos e atitudes sobre o uso de EPI. 

 

No trabalho foi possível verificar, relativo ao uso de EPI, a aderência dos 

seguintes subconstructos: Sexo, idade, raça/etnia, cultura de segurança, conforto do EPI, 

formação, comportamento de risco, utilização do EPI e perdas auditivas. 

 

 

iv) jul/2007 até set/2014 

 

Gonçalves et al. (2013), em seu estudo intitulado "The evaluation of comfort of 

the personal hearing protection devices as an intervention for hearing loss prevention", 

objetivava analisar o conforto do protetor auditivo individual como parte de uma 

intervenção para prevenção de perdas auditivas em trabalhadores expostos a elevados 

níveis de ruído, por meio da utilização de um questionário de avaliação de conforto.  

 

A população foi composta de 20 trabalhadores expostos a ruído acima de 80 dB 

(A). Os trabalhadores utilizaram protetores tipo inserção e concha, cada um durante 15 

dias e responderam ao questionário de avaliação do conforto em duas ocasiões.  

 

Os resultados demonstraram que, dentre os participantes, 85% eram homens e 

15% mulheres, idade media 35 anos. O Índice de Conforto do protetor tipo inserção foi 

4,6 e do tipo abafador 6,1, com tempo médio de utilização de 6 horas 40 minutos.  

 

Dentre as razões negativas ao uso do equipamento destacaram-se: interferência 

com a comunicação (20%), diminuição da audição (10%) e não sentir necessidade de 

usar (10%).  

 

No trabalho foi possível verificar, relativo ao uso de EPI, a aderência dos 

seguintes subconstructos: Gênero, Idade, Conforto do EPI e Barreiras. 
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Salavessa e Uva (2007), em seu trabalho sobre "Saúde e Segurança do Trabalho: 

da percepção do risco ao uso de EPI's" verificou que os fatores que determinam a 

utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) possuem, no âmbito da 

prevenção dos riscos ocupacionais, uma importância crescente em Saúde Ocupacional, 

uma vez que, apesar de ser aceite que essas não devam ser prioritárias, o recurso a esses 

equipamentos é muito frequente. 

 

Assim, foi observado que o uso do EPI está intimamente ligado à vontade e 

decisão individual pelo empregado, pelo que importa este perceber os riscos ambientais, 

permitindo refletir sobre os fatores que condicionam os comportamentos dos indivíduos 

numa determinada situação de trabalho. 

 

O trabalho, sendo um estudo observacional e transversal, identificou alguns 

fatores que são susceptíveis de influenciar o uso do Equipamento de Proteção Individual 

(EPI) em situação real de trabalho, sendo realizado em empresa da indústria química, 

incidindo sobre 147 trabalhadores. 

 

Como resultados, o trabalho evidenciou que a decisão de usar o EPI é 

influenciada por um vasto conjunto de fatores relativos ao indivíduo, assim como 

também pelo sistema sócio organizacional e cultural e aos aspectos relativos às 

características do próprio EPI.  

 

Concluiu-se que a intervenção para o incremento do seu uso deve basear-se 

numa estratégia integradora desses diferentes fatores e não apenas numa abordagem 

parcelar a que habitualmente as empresas recorrem. 

 

No trabalho foi possível verificar, relativo ao uso de EPI, a aderência dos 

seguintes subconstructos: Idade, conforto, tempo diário na área, risco de exposição ao 

ruído, formação, escolaridade, cultura de segurança, percepção do risco, expectativa e 

valorização dos resultados, utilização da proteção, fiscalização no uso, disponibilidade, 

treinamento para uso de EPI e disciplina/hábito. 
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Quadro 2.2: Quadro de referencial teórico – Uso de EPI. 

Fonte: O autor. 
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Atwood et al . (1994) X X X X

Feiner et al . (1996) X X X X X

Feiner et al . (1996) * X X X X X X X X

Baer et al. (1997) X X X X X

Brady (1999) X X X

Arezes (2002) X X X X X X X X X

Crandell et al . (2004) X X X X X X X X X X X

Arezes (2005) X X X X X X X X X

Akande  (2005) X X X X X X X X X X

Lusk et al . (2006) X X X X X X X X X X X X

Gomide et al . (2007) X X X X X X

Salavessa et al . (2007) X X X X X X X X X X X X X X

Benke et al.  (2007) X X X X X X

Carruth et al.  (2007) X X X

Vasconcelos et al . (2008) X X X X

Caldas et al.  (2008) X X X X X X X X X X

Giannandrea et al . (2008) X X X X X X

Sakakibara et al . (2008) X X X X X X X X X X

Ramos et al . (2009) X X X X X X

Basso et al.  (2009) X X X X X X X X X

Bedor et al . (2009) X X X X X X X

Brennan et al . (2009) X X X X X X X X X X X X X

Buchholz et al . (2009) X X X X X X

Ensabella et al . (2009) X X X X X X X X X X

Daniell et al.  (2009) X X X X X X X

Suter (2009) X X X X X

Jormsri (2009) X X X X X X X X X X X X

Daniell et al . (2009)* X X X X X X

Gray et al . (2009) X X X X X X X

Davies et al . (2009) X X X X X X

Guida et al . (2010) X X X

Carvalho et al.  (2010) X X X X X X X X X X X

Cruz et al . (2010) X X X X X X

Foltz et al . (2010) X X X X X X X X

Mattos et al . (2010) X X X X X X X X X X

Costa et al . (2010) X X X X X X X X X

Areosa (2010) X X X X X X X X X X

Bean et al . (2010) X X X X X X X X X

Lusk et al . (2010) X X X X X X X

Aquino et al . (2011) X

Araújo et al. (2011) X X X X X X X X X X X

Espíndola (2011) X X X X X X X X X X X X X

Berg et al . (2011) X X X X X X

McCullagh (2011) X X X X X X X X X

Bohlin et al . (2011) X X X X X X X X

Arruda et al . (2012) X

Martiniano et al . (2012) X X X X X X X

Araujo et al.  (2012) X X X X

Lima et al. (2012) X X X X X X

Ribeiro et al . (2012) X X X X X X X X X X X

Bhardwaj et al . (2013) X X X X X

Champlin et al . (2013) X X X X X X X

Gonçalves et al . (2013) X X X X

Bramatti et al . (2014) X X X X X X

Soma 10 21 1 22 15 2 27 12 1 2 31 5 33 22 19 18 20 27 13 13 19 14 25 6 2 2 1 4 13

Bibliografia consultada

Variáveis relativas ao uso de equipamento de proteção individual - EPI
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Conforme quadro 2.2 de referencial teórico, foram evidenciadas na literatura 

sobre o assunto o estudo dos seguintes subconstructos que podem influenciar no uso de 

EPI: Sexo, Idade, Raça/Etnia, Conforto do EPI, Tempo diário na área, Turno de 

trabalho, Risco de exposição ao ruído, Leq, Variabilidade do NPS, Tempo de exposição 

(anos), Formação, Escolaridade, Cultura de segurança, Percepção do risco, Percepção 

dos efeitos, Expectativa e valorização dos resultados, Comportamento de risco, 

Utilização de EPI, Perdas auditivas, Fiscalização no uso, Disponibilidade do EPI, 

Treinamento p/ EPI, Disciplina / Hábito, Acidente de trabalho, Contato com 

agrotóxicos, Sintomas auditivos, Sintomas extra auditivos, Grupo ocupacional e 

Barreiras. 

 

Na parte inferior do quadro 2.2 há ainda um somatório do número de artigos que 

se referiam a cada um dos subconstructos. Tal quantitativo auxilia na análise de 

importância a ser dado para cada uma delas. Observa-se ainda que o referido quadro 

apresenta alguns autores que possuem uma marcação com “*”, tal simbologia foi 

adotada para diferenciar as situações onde foram encontradas mais de uma publicação 

dos mesmos autores no mesmo ano. 

 

 

2.6.2 – Constructo 2: Desenvolvimento de PAIR 

 

Já na outra pesquisa, sobre fatores relacionados à PAIR, utilizou-se as seguintes 

palavras-chave em português: “perda auditiva”, “ruído ocupacional”, pair e fatores. 

Paralelamente foram realizadas pesquisas com sintaxes em inglês, tais como: risk, 

factors, occupational e “hearing loss noise”. 

 

Novamente foram observadas todas as publicações sobre o tema, preferindo-se 

sempre as de maior relevância na pesquisa. Sendo possível, foram filtrados os artigos 

dos últimos cinco anos, e em alguns casos os dos últimos três anos. 

 

De modo a permitir identificar o estado da arte da evolução conceitual dos 

subconstructos relativos ao desenvolvimento de PAIR, apontadas pela literatura 

internacional e nacional, segmentou-se o intervalo encontrado de 1994 até 2014 em 
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quatro períodos iguais, onde se adotou o estudo das primeiras e últimas publicações de 

cada período, resumidas a seguir. 

 

 

i) jan/1994 até jun/1998 

 

O trabalho de Cordeiro, Lima-Filho e Nascimento (1994) intitulado "Associação 

da perda auditiva induzida pelo ruído com o tempo acumulado de trabalho entre 

motoristas e cobradores" abordou, através da técnica da regressão linear múltipla, a 

relação existente entre a perda auditiva induzida pelo ruído e os subconstructos "tempo 

total acumulado de trabalho como condutor de veículos coletivos urbanos", "pressão 

arterial diastólica" e "idade". O estudo baseou-se numa população de 278 motoristas e 

cobradores usuários de um serviço de saúde ocupacional de Campinas - SP.  

 

Os resultados encontrados permitiram uma associação entre a perda auditiva e o 

tempo acumulado de trabalho, assim como também com a idade dos profissionais. 

 

No trabalho foi possível verificar, relativo ao desenvolvimento de PAIR, a 

aderência dos seguintes subconstructos: Idade, tempo diário na área, risco de exposição 

ao ruído, Leq, tempo de exposição (anos), percepção dos efeitos, comportamento de 

risco, perdas auditivas e sintomas extra auditivos. 

 

 

ii) jul/1998 até dez/2002 

 

O estudo de Prince (2002) intitulado "Distribuição dos fatores de risco para a 

perda auditiva: implicações para a avaliação do risco de perda auditiva induzida por 

ruído ocupacional" apresentou uma análise do limiar auditivo entre 2.066 trabalhadores 

caucasianos do sexo masculino empregados em diversos setores dos EUA. 

 

A distribuição dos limiares auditivos foi realizada em relação a diversos fatores 

de risco, tais como: idade, ruído ocupacional anterior e condições médicas. Os dados 

foram analisados segmentados por: idade, duração da exposição e do nível de som por 

frequência de teste individual. 
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Os resultados indicaram que limiares auditivos são mais elevados entre 

trabalhadores expostos ao ruído de controle em relação aos trabalhadores selecionados. 

Análise de fatores de risco, como a exposição não ocupacional de ruído, condições 

médicas, e tipo de indústria entre os controles indicou que esses fatores não foram 

significativamente associados com o aumento de perda auditiva ou risco acima do que é 

esperado devido à idade. No trabalho foi possível verificar, relativo ao desenvolvimento 

de PAIR, a aderência dos seguintes subconstructos: Idade, tempo diário na área, risco de 

exposição, Leq, tempo de exposição, comportamento de risco e grupo ocupacional 

 

O estudo de Almeida et al. (2000) intitulado "História natural da perda auditiva 

ocupacional provocada por ruído" objetivava analisar as características clínicas e 

audiométricas da Perda Auditiva Induzida por Ruído Ocupacional (PAIRO) de acordo 

com a faixa etária e o tempo de exposição em anos. 

 

O trabalho contemplou a análise de 222 pacientes portadores de disacusia 

sensório neural ocupacional decorrente da exposição ao ruído no ambiente de trabalho, 

as quais foram associadas às queixas clínicas auditivas, alterações de limiar 

audiométricos nas frequências de 250 Hz a 8000 Hz, índices de discriminação vocal 

com a faixa etária e o tempo de exposição.  

 

Como resultados obtidos foi observada que a queixa clínica de hipoacusia 

aumenta de acordo com a faixa etária e o tempo de exposição, enquanto que a 

frequência da queixa tinnitus mantém-se constante, permitindo concluir que os 

indivíduos portadores de disacusia sensório neural por ruído ocupacional apresentam 

alterações audiométricas, características que variam de acordo com a faixa etária e o 

tempo de exposição.  

No trabalho foi possível verificar, relativo ao desenvolvimento de PAIR, a 

aderência dos seguintes subconstructos: Idade, tempo diário na área, tempo de 

exposição (anos), perdas auditivas e sintomas auditivos. 

 

iii) jan/2003 até jun/2007 

 

O estudo de Daniel (2007) intitulado "Ruído e perda auditiva: uma revisão" 

observa-se que a PAIR é uma das principais causas de surdez e deficiência auditiva nos 
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EUA. Mesmo estando diretamente relacionada a genética e a idade, alterações auditivas 

temporárias e permanentes estão se tornando mais comuns entre adultos jovens e 

crianças. 

 

Desta forma, o objetivo deste artigo foi analisar os fatores de risco modificáveis 

e não modificáveis, e o papel da educação para a saúde na prevenção de ruído perda 

auditiva induzida. Foi constatado que os fatores de risco não modificáveis relacionados 

com a perda auditiva pelo ruído incluem: aumento da idade, genética, sexo masculino e 

raça.  Já os fatores de risco modificáveis são a exposição voluntária ao barulho, não uso 

de proteção auditiva, tabagismo, falta de exercício, má alimentação, perda de dentes, 

bem como a presença de diabetes e doença cardiovascular. 

 

No trabalho foi possível verificar, relativo ao desenvolvimento de PAIR, a 

aderência dos seguintes subconstructos: Sexo, idade, raça/etnia, exercícios e nutrição, 

tempo diário na área, risco de exposição ao ruído, Leq, tempo de exposição (anos), 

formação, cultura de segurança, percepção do risco, comportamento de risco, produtos 

químicos ototóxicos e sintomas auditivos. 

 

O estudo de Lacerda, Lerouxll e Morata (2005) sobre os "Efeitos ototóxicos da 

exposição ao monóxido de carbono: uma revisão" objetiva analisar a literatura sobre 

audição e o monóxido de carbono (CO), usando como método a descrição das 

propriedades físicas, a absorção, a distribuição e o metabolismo do CO, bem como a sua 

origem, sua produção, suas fontes e limites internacionais de exposição ocupacional.  

 

O trabalho concluiu que: a poluição atmosférica, o fumo passivo, a exposição 

ocupacional, e o tabagismo ativo, são exemplos de fontes de exposição ao CO; a ação 

tóxica principal do CO resulta em anoxia provocada pela conversão da oxihemoglobina 

em carboxihemoglobina; os estudos animais sobre a exposição combinada ao ruído e ao 

CO foram realizados em sua grande maioria com ratos e o conjunto destes estudos 

demonstraram os efeitos da exposição aguda e simultânea ao CO e ao ruído; os estudos 

relatando a nocividade da exposição ao CO sobre o sistema auditivo humano foram 

realizados, na grande maioria, seguidos de uma exposição aguda ao CO. No trabalho foi 

possível verificar, relativo ao desenvolvimento de PAIR, a aderência dos seguintes 

subconstructos: Perdas auditivas e produtos químicos ototóxicos. 
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iv) jul/2007 até set/2014 

 

Engdahl et al. (2013) em seu estudo intitulado "Hearing status among 

Norwegian train drivers and train conductors" os autores destacam que existe uma 

percepção geral de que os maquinistas e condutores podem ter um risco aumentado de 

desenvolver perda auditiva induzida por ruído. Objetivando estudar a perda auditiva 

ocupacional entre os maquinistas e condutores de trem, foram usadas metodologias 

específicas e registros médicos da maior companhia ferroviária da Noruega.  

 

Não foi encontrada diferença no nível de audição ou a prevalência de entalhes 

audiométricos entre grupos de estudo após o ajuste para idade e sexo. Sendo concluído 

que maquinistas noruegueses e condutores têm níveis normais do limiar auditivo, 

quando se compara com os de grupos de pessoas não- expostas ao agente ruído. No 

trabalho foi possível verificar, relativo ao desenvolvimento de PAIR, a aderência dos 

seguintes subconstructos: Gênero, Idade, Tempo diário na área, Risco de exposição 

ao ruído, Tempo de exposição (anos) e Produtos químicos ototóxicos 

 

O estudo de Cordeiro e Dias (2008) intitulado "Interação entre grau de perda 

auditiva e o incômodo com zumbidos em trabalhadores com história de exposição ao 

ruído" observou-se que as perdas auditivas assim como os zumbidos auditivos são 

dificuldades frequentes enfrentadas pelos trabalhadores. 

 

O trabalho objetivava verificar existência de relação dose-resposta entre as 

perdas auditivas e os zumbidos, abordando uma série de casos onde foram avaliados 

284 trabalhadores com exposição ao ruído ocupacional. 

 

Como resultados os autores observaram que mais de 60% dos ouvidos 

apresentaram perda auditiva e mais de 46% apresentaram zumbidos. Também se 

verificou que as prevalências de zumbido aumentam com a piora dos limiares, assim 

como o risco de apresentá-lo, permitindo concluir haver interação estatística entre perda 

auditiva e zumbidos, com a tendência de que, quanto maior for o déficit auditivo, maior 

será o incômodo provocado pelo zumbido.  
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No trabalho foi possível verificar, relativo ao desenvolvimento de PAIR, a 

aderência dos seguintes subconstructos: Idade, tempo diário na área, risco de exposição 

ao ruído, Leq, percepção do risco, percepção dos efeitos, comportamento de risco, 

utilização de EPI, perdas auditivas, sintomas auditivos e grupo ocupacional. 

 

 

Quadro 2.3: Quadro de referencial teórico – PAIR. 

Fonte: O autor. 
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Cordeiro et al . (1994) X X X X X X X X X

Almeida et al . (2000) X X X X X

Arezes (2002) X X X X X X X X X X

Prince (2002) X X X X X X X

Lacerda et al . (2005) X X

Medeiros et al.  (2007) X X X X X X X

Mehrdad et al . (2007) X X X X X X X X X

Daniel (2007) X X X X X X X X X X X X X X

Cordeiro et al . (2008) X X X X X X X X X X X

Alvarenga et al.  (2009) X X X X X X X X X X X X X X X

Botelho et al . (2009) X X X X X X

Gonçalves et al . (2009) X X X X X X X X X X X X X

Gonçalves et al.  (2009) X X X X X X

Attarchi et al . (2009) X X X X X

Ayçiçek et al.  (2009) X X X X X

Arakawa et al . (2010) X X X X X X X

Garofani et al . (2010) X X X X X X X X

Figueiredo et al. (2010) X X X X X X X X X

Neves et al.  (2010) X X X X X X X X X X X

Chagas et al . (2010) X X X X X X

Karimi  et al . (2010) X X X X X X X X

Im et al . (2011) X X X X X X X X X X

Koskinen et al . (2011) X X X X X X X X

Dube et al . (2011) X X X X X X X

Coleman (2012) X X X X X X X

Mutlu et al.  (2012) X X X X X X X

Attiaa et al . (2012) X X X X X X X X X

Brunskill et al . (2013) X X X X

Oliveira et al . (2013) X X

Engdahl et al . (2013) X X X X X X

Bramatti et al . (2014) X X X X X X X X X X X X

Soma 8 28 1 1 3 3 2 25 26 24 23 7 1 7 5 10 1 9 6 21 2 1 12 2 11 2 4

Variáveis relativas a perda auditiva por exposição ao ruído - PAIR

Bibliografia consultada
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Desta forma, segundo quadro 2.3 de referencial teórico, foi evidenciado na 

literatura sobre o assunto o estudo dos seguintes subconstructos que podem influenciar 

no aparecimento de perda auditiva ocupacional pelo ruído: Sexo, Idade, Raça/Etnia, 

Fator RH, Exercícios e nutrição, Glicemia de jejum / Diabetes, Conforto do EPI, Tempo 

diário na área, Risco de exposição ao ruído, Leq, Tempo de exposição (anos), 

Formação, Escolaridade, Cultura de segurança, Percepção do risco, Percepção dos 

efeitos, Expectativa e valorização dos resultados, Comportamento de risco, Utilização 

de EPI, Perdas auditivas, Treinamento para uso do EPI, Disciplina / Hábito, Produtos 

químicos ototóxicos, Uso de álcool, Sintomas auditivos, Sintomas extra auditivos e 

Grupo ocupacional. 

 

O somatório do número de artigos que se referiam a cada um dos subconstructos 

está presente na parte inferior do quadro 2.3. Destaca-se novamente que este 

quantitativo auxilia na análise de valoração para cada subconstructo. 
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3 – METODOLOGIA 

 

A partir do objetivo e das questões propostas no primeiro capítulo da tese, 

definiu-se o eixo investigativo do trabalho, delineado pela sequência: (a) levantamento 

dos modelos existentes sobre o tema; (b) estudo do estado da arte dos subconstructos 

ora adotados em trabalhos semelhantes; (c) proposição de nova modelagem; (d) 

validação, consolidada com suporte de questionários seguido de análise estatística dos 

dados. 

 

Deste ponto em diante serão traçadas as próximas metodologias de trabalho 

rumo aos objetivos listados no primeiro capítulo. A figura 3.1 apresenta um fluxograma 

das atividades desenvolvidas no presente capítulo. 

 

 
  
 

                  
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    

Figura 3.1: Fluxograma esquemático do desenvolvimento do capítulo 3. 

Fonte: O autor. 

 

 

Os estudos representam a estratégia preferida quando se colocam questões de 

pesquisa do tipo "como", quando o foco da pesquisa se encontra em fenômenos 

contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. Desta forma, devido à 

questão de pesquisa apresentada no presente trabalho e o contexto em que ela está 

inserida, optamos pela utilização da metodologia descrita. As técnicas já consagradas 

nos estudos semelhantes, baseados nos acontecimentos que estão sendo estudados e nas 

entrevistas das pessoas neles envolvidos, permitem a aplicação de questionários com o 

objetivo de captar as opiniões dos trabalhadores a respeito da metodologia proposta. 

 

ESTUDO DOS 
SUBCONSTRUCTOS 

- Constructo 1: Uso de EPI; 

- Constructo 2: PAIR.  

DESENVOLVIMENTO DOS 
MODELOS PROPOSTOS 

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO 

- Metodologia de uso; 

- Questionários 0, 1 e 2. 

AUDIOMETRIAS E 
AVALIAÇÕES AMBIENTAIS 

VALIDADE DOS DADOS DA 
PESQUISA 

METODOLOGIA DE ANÁLISE 
DE DADOS 
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Neste capítulo será apresentado o processo de pesquisa que foi utilizado ao 

longo do desenvolvimento da tese. Será mostrado, também, em quais fases da pesquisa 

foram utilizadas as diversas técnicas e métodos para se alcançar os resultados finais da 

investigação. O processo como um todo pode ser visualizado na figura 3.2. 

 

Sendo dividida em várias etapas, a ilustração abaixo indica que a revisão 

bibliográfica foi o primeiro passo para o início do presente trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2: Fases e Resultados da Pesquisa. 

Fonte: O autor 
 

 

Conforme é introduzido na figura 3.2, inicialmente foi feita uma revisão 

bibliográfica visando o desenvolvimento de uma metodologia específica para o estudo 

dos subconstructos necessários para criação dos modelos propostos. Para tal, foram 

realizadas as seguintes atividades:  

 

a) Revisão de literatura; 

Fases do Processo de Pesquisa Resultados Alcançados 

    - Validação dos Resultados 

- Interpretação dos Resultados 

- Conclusões e recomendações 

1 - Revisão bibliográfica 

- Identificação das metodologias e técnicas utilizadas  

- Escolha da metodologia adequada 

3 – Aplicação do instrumento 

de autoavaliação 

- Levantamento dos dados utilizados na pesquisa 

4 – Avaliação das relações e 

coeficientes encontrados 

 

 

- Tratamento dos dados relativos aos constructos 

5 – Avaliação da metodologia 

para verificação dos dados 

 

 

2 –Elaboração do instrumento 

(preliminar, teste e validação) 

- Instrumento consolidado para avaliação   

- Definição dos modelos e dos principais constructos 
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b) Estudo dos subconstructos relacionados ao uso de EPI e desenvolvimento de 

PAIR; 

c) Modelos propostos; 

d) Instrumentos de avaliação; 

e) Análise Estatística dos Dados, por meio de regressão linear múltipla e análise de 

caminho; 

f) Análise dos resultados obtidos. 

 

A segunda fase da pesquisa constituiu-se na elaboração de um instrumento de 

avaliação, baseado nos melhores modelos a serem selecionados durante a revisão 

bibliográfica. 

 

Já a terceira fase teve como propósito o levantamento dos dados necessários para 

a realização do estudo em tela, usando como o instrumento de avaliação três 

questionários aplicados a empregados do setor fabril. Após coleta dos dados 

necessários, estes foram inseridos numa planilha de base de dados e manipulados por 

meio de um “software” estatístico específico para as necessidades do presente estudo. 

 

Na quarta fase da pesquisa os resultados obtidos foram manipulados através de 

técnicas de análise estatística de dados, onde foram analisados de forma a possibilitar a 

validação dos resultados e a definição dos modelos a serem validados. 

 

Na quinta fase o trabalho engloba as conclusões obtidas ao longo do estudo, 

assim como também recomendações para o desenvolvimento de trabalhos futuros. 

 

 

3.1 – ESTUDO DOS SUBCONSTRUCTOS RELACIONADOS 

 

Através do levantamento do estado da arte apresentado nos quadros de 

referenciais teóricos (figuras 2.2 e 2.3) definiram-se os subconstructos mais utilizados 

pelos autores pesquisados, dentre eles:  

 

 Para o estudo da Utilização de EPI: Cultura de segurança; Formação; 

Risco de exposição ao ruído; Utilização de EPI; Disciplina / Hábito; 
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Percepção do risco; Comportamento de risco; Idade; Conforto do EPI; 

Percepção dos efeitos; Disponibilidade do EPI; Expectativa e 

valorização dos resultados; Tempo diário na área; Fiscalização no uso; 

Treinamento p/ EPI; Perdas auditivas; Leq; Barreiras e Sexo. 

 

 Já no estudo das Perdas Auditivas: Idade; Risco de exposição ao ruído; 

Leq; Tempo diário na área; Tempo de exposição (anos); Perdas 

auditivas; Percepção dos efeitos; Sintomas auditivos; Comportamento de 

risco; Produtos químicos ototóxicos; Formação; Cultura de segurança; 

Sexo; Percepção do risco e Utilização de EPI. 

 

 

3.1.1 – Constructo 1: Uso de EPI 

 

No que refere ao uso de EPI, foram escolhidos os subconstructos com maior 

quantitativo de aplicações nos estudos listados no capítulo anterior, a saber: 

 

a) Cultura de segurança 

Subconstructo que aborda as questões relativas ao ambiente de trabalho, tais 

como motivação, carga de trabalho e condições ergonômicas do posto operacional de 

trabalho. Segundo os autores Areosa (2010), Brennan et al. (2009), Giannandrea et al. 

(2008), Benke et al. (2007), Buchholz et al. (2009), Ensabella et al. (2009), Bean et al. 

(2010) e Gonçalves e Moreira (2014), a Cultura de segurança, devido a sua abrangência, 

pode incorporar ainda os subconstructos Fiscalização no uso, Disponibilidade do EPI, 

Treinamento p/ EPI e Disciplina/Hábito. 

 

 

b) Formação 

Sendo o subconstructo relativo à formação, objetiva quantificar possíveis 

conhecimentos prévios, formais, nas áreas de Higiene e Segurança do Trabalho, assim 

como também especificamente em Ruído de uso de EPI. Este critério foi estudado por 

Ribeiro et al. (2012), Basso et al. (2009), Caldas et al. (2008), Araújo et al. (2011), 

Espíndola (2011), Salavessa et al. (2007), Costa et al. (2010) e Bazargan et al. (2013), 

dentre outros autores. Certamente faz-se necessário sua inclusão no presente trabalho. 
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c) Risco de exposição ao ruído 

Este subconstructo pretende quantificar o risco de perda de audição por 

exposição ao ruído em função do nível sonoro e tempo de exposição. Conforme 

disposto nos estudos de Daniell et al. (2009) e Arezes (2005), o risco de exposição ao 

ruído já engloba os subconstructos Tempo diário na área (pesquisado por Ensabella et 

al. (2009), Bean et al. (2010), Lusk et al. (2010), Daniell et al. (2009) e Aldren et al. 

(2014)) e também o subconstructo Leq (Feiner et al. (1996)) devido à natureza destas 

serem intimamente relacionadas. 

 

d) Percepção do risco 

Subconstructo associado à percepção do risco (no caso do ruído ocupacional) 

pelo empregado. Objeto de estudo de trabalhos como os de Feiner et al. (1996), 

McCullagh (2011) e Yankaskas (2013), a percepção do risco não poderia faltar neste 

estudo, uma vez que está intimamente relacionado com o objeto de pesquisa. 

 

e) Comportamento de risco 

Tal subconstructo está relacionado ao nível comportamental de risco, relativo às 

regras de segurança e saúde do trabalho, associado ao empregado, suportado pelos 

estudos de Ribeiro et al. (2012), Bohlin, Johannson e Widen (2011) e McCullagh 

(2011). 

 

f) Idade 

Este subconstructo registra a idade do trabalhador estudado. Arezes (2002) e 

Brady (1999) destacam a necessidade deste levantamento etário, para uma perfeita 

caracterização da amostra. 

 

g) Conforto do EPI 

Subconstructo que objetiva quantificar o grau de conforto percebido, pelo 

empregado avaliado, acerca do equipamento de proteção individual auditivo, conforme 

verificado em estudos como: Martiniano et al. (2012), Espíndola (2011) e Areosa 

(2010). 
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h) Percepção dos efeitos 

Este subconstructo tenta quantificar a percepção individual, acerca dos efeitos do 

agente físico ruído, do trabalhador. Alvo de estudos como os de Caldas et al. (2008), 

Araújo et al. (2011) e Espíndola (2011), este subconstructo deve ser considerado. 

 

i) Expectativa e valorização dos resultados 

Subconstructo que mede o quanto o empregado espera de benefícios reais com o 

uso de EPI. Tal subconstructo é corroborado por trabalhos como os de Baer et al. 

(1997), Feiner et al. (1996), Lusk et al. (2006) e McCullagh (2011). 

 

j) Perdas auditivas 

Subconstructo obtido após exames audiométricos no trabalhador, representando 

as perdas auditivas, ou audiométricas, médias em cada indivíduo. Trabalhos como os de 

Crandell et al. (2004), Daniell et al. (2009), Arezes (2005) e Akande (2005) também 

oferecem suporte à necessidade de inclusão deste subconstructo. 

 

k) Barreiras  

Este subconstructo tenta mensurar a possibilidade de impedimentos práticos que 

limitam o perfeito uso do EPI, como por exemplo, nos casos em que o protetor atrapalha 

no trabalho em si, na comunicação necessária entre a equipe durante a atividade, etc. 

Descrito por Lusk et al. (2010), Carruth et al. (2007), Atwood et al. (1994), Baer et al. 

(1997), Lusk et al. (2006), McCullagh (2011), Suter (2009), Jormsri (2009) e Crandell 

et al. (2004) tal subconstructo é, nomeadamente, uma inovação nas pesquisas atuais 

sobre o tema. 

 

l) Sexo 

Tal subconstructo, nomeadamente classificado como masculino ou feminino, é 

descrito em vários artigos, tais como Carvalho et al. (2010), Areosa (2010), Brennan et 

al. (2009) como de provável interferência com o grau de utilização de EPI. 

 

Nota: O subconstructo Utilização de EPI foi retirado desta listagem, pois se trata 

da variável dependente que será usada para o modelo a ser desenvolvido. 
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3.1.2 – Constructo 2: Desenvolvimento de PAIR 

 

No que refere ao acometimento de PAIR no ambiente ocupacional, também 

foram alçados os subconstructos com maior quantitativo de aplicações nos estudos 

listados no capítulo anterior, são eles: 

 

a) Idade 

Este subconstructo registra a idade do trabalhador estudado. Objeto de estudo de 

Almeida et al. (2000) e Attiaa et al. (2012), o fator etário mostrou-se importante na 

caracterização da amostra de estudo. 

 

b) Risco de exposição ao ruído 

Este subconstructo pretende quantificar o risco de perda de audição por 

exposição ao ruído em função do nível sonoro e tempo de exposição. Assim como 

verificado por Arezes (2002), Garofani et al. (2010), Figueiredo et al. (2010), Neves et 

al. (2010) e Gonçalves et al. (2009), tal subconstructo pode ser adaptado para englobar 

os subconstructos Tempo diário na área (Chagas et al. (2010)), Leq (Im et al. (2011), 

Koskinen et al. (2011), Dube et al. (2011), Attiaa et al. (2012)) e Tempo de exposição 

[anos] (Almeida et al. (2000), Gonçalves et al. (2009) e Chagas et al. (2010)). 

 

c) Percepção dos efeitos 

Este subconstructo tenta quantificar a percepção individual, acerca dos efeitos do 

agente físico ruído, do trabalhador. A percepção dos efeitos também foi objeto de 

estudo de autores como Arezes (2002) e Gonçalves et al. (2009). 

 

d) Comportamento de risco 

Subconstructo que objetiva quantificar graus de exposição deliberada ao risco, 

que podem colaborar para acometimento de perdas auditivas. Segundo Cordeiro et al. 

(1994), o estudo do comportamento de risco de empregados faz-se necessário na 

delineação de pesquisas sobre desenvolvimento de PAIR. 

 

e) Produtos químicos ototóxicos 

Tal subconstructo pretende quantificar os produtos químicos presentes no dia a 

dia dos trabalhadores avaliados. Estes podem ser oriundos das práticas laborais (tais 
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como: solventes orgânicos, metais e asfixiantes) ou dos hábitos de tabagismo 

(monóxido de carbono), conforme estudos de Botelho et al. (2009), Cruickshanks et al. 

(1998), Bramatti et al. (2014) e Coifman et al. (2014). Os produtos químicos ototóxicos 

podem causar problemas tão ou mais sérios que a perda auditiva - podendo ocorrer 

mesmo na ausência do ruído. Outro fato que merece atenção seria a possibilidade dessa 

perda auditiva progredir mesmo após o término da exposição ao agente químico. 

 

f) Formação 

Sendo o subconstructo relativo à formação, objetiva quantificar possíveis 

conhecimentos prévios, formais, nas áreas de Higiene e Segurança do Trabalho, assim 

como também especificamente em Ruído de uso de EPI. Assim com constatado por 

Neves et al. (2010) e Arezes (2002), a formação pode influenciar, mesmo que 

indiretamente, no acometimento de PAIR nos operários. 

 

g) Cultura de segurança 

Subconstructo que aborda as questões relativas ao ambiente de trabalho, tais 

como motivação, carga de trabalho e condições ergonômicas do posto operacional de 

trabalho. Citado em diversos estudos, como Coleman (2012), a cultura de segurança 

torna-se um tema frequentemente comentado no assunto em tela. 

 

h) Sexo 

A avaliação deste subconstructo, nomeadamente classificado como masculino ou 

feminino, é corroborada pelos trabalhos de Daniel (2007) e Attiaa et al. (2012), onde 

parece influenciar os resultados pesquisados. 

 

i) Percepção do risco 

Subconstructo associado à percepção do risco (no caso do ruído ocupacional) 

pelo empregado. De acordo com Cordeiro et al. (2008), Arezes (2002) e outros autores, 

e endossado pelo tema base deste estudo, este subconstructo não poderia ficar de fora da 

pesquisa. 

 

j) Utilização de EPI 

Este subconstructo corresponde a um valor percentual de uso real do 

equipamento de proteção individual pelos empregados pesquisados. Neste estudo, o 
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grau de utilização de EPI, examinado por Martiniano et al. (2012), Vasconcelos et al. 

(2008), Araujo et al. (2012) e Carney et al. (2013), também engloba o conceito do 

subconstructo Conforto do EPI, uma vez que tal ajuste é suportado pelos trabalhos de 

Aquino et al. (2011), Martiniano et al. (2012) e Vasconcelos et al. (2008). 

 

Nota: Os subconstructos Perdas Auditivas e Sintomas Auditivos foram excluídos da 

listagem anterior, pois estão diretamente relacionados à variável dependente estudada 

no modelo a ser desenvolvido. 

 

 

3.2 – DESENVOLVIMENTO DOS MODELOS PROPOSTOS PARA AVALIAÇÃO 

 

Os modelos de análise propostos foram adaptados da perspectiva de Arezes 

(2002) a partir da inclusão dos subconstructos sexo, barreiras e exposição a produtos 

químicos ototóxicos, além da adaptação dos conceitos dos subconstructos índice de 

risco e formação, identificados pelo referencial teórico levantado. Os modelos 

propostos são apresentados nas figuras 3.3 e 3.4, os quais apresentam as modificações 

em relação ao modelo de Arezes (2002) em destaque na cor cinza claro. 

 

Nesse sentido a figura 3.3 busca definir três blocos que contribuem para análise 

da Utilização do EPI auditivo - constructo 1, sendo eles:  

 bloco 01 – Fatores Individuais (sexo, idade, perdas auditivas e conforto 

do EPI);  

 bloco 02 – Fatores Contextuais (barreiras, cultura de segurança, 

formação e índice de risco); e  

 bloco 03 – Fatores Cognitivos e Perceptuais (percepção do risco, 

percepção dos efeitos, expectativa e valorização dos resultados e 

comportamento de risco).  

 

Num segundo momento serão discutidos os subconstructos inerentes a cada um 

dos três blocos propostos. 
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Figura 3.3: Modelo conceitual de utilização do EPI. 

Fonte: Adaptado com modificações de Arezes (2002). 

 

 

Para fins de entendimento dos subconstructos integrantes do constructo 2 – 

Perdas Auditivas Induzidas pelo Ruído ocupacional, de igual forma a proposta anterior, 

conforme ilustrado na figura 3.4 definiram-se três blocos que contribuem para análise 

deste fator, sendo eles:  

 bloco 01 – Fatores Individuais (sexo e idade);  

 bloco 02 – Fatores Contextuais (formação, cultura de segurança e 

produtos químicos ototóxicos e índice de risco); e  

 bloco 03 – Fatores Cognitivos e Perceptuais (percepção do risco, 

percepção dos efeitos, comportamento de risco e utilização de EPI).  

 

Em um segundo momento serão discutidos os subconstructos inerentes a cada 

um dos três blocos propostos. 

 



66 
 

 

Figura 3.4: Modelo conceitual do desenvolvimento de perdas auditivas. 

Fonte: Adaptado com modificações de Arezes (2002). 

 

 

3.3 - INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

 

Buscou-se a aplicação de instrumento de pesquisa de campo estruturado na 

forma de questionário (Apêndices A, B e C), aplicados aos trabalhadores expostos a 

níveis elevados de pressão sonora, buscando a efetiva verificação das modelagens 

propostas.  

 

Foram adaptados três tipos de questionários para obter informações específicas 

das empresas e empregados que seriam avaliados. O quadro 3.1 a seguir apresenta o 

primeiro questionário que foi aplicado objetivando obter dados preliminares sobre as 

empresas ora pesquisadas, sendo que os demais formulários pretendiam avaliar 

especificamente os indivíduos, em parâmetros como percepção e efeitos do ruído. 
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Quadro 3.1: Estrutura do instrumento aplicado. 

Fonte: O autor 

 

 

Para construção do instrumento de pesquisa de campo utilizou-se uma estrutura 

proposta pelos seguintes elementos: 

 

i. 1ª coluna: Instrumentos – buscava caracterizar os três tipos distintos de 

questionários de campo aplicados; 

ii. 2ª coluna: Objetivo – compreendia as áreas de estudo do instrumento em 

tela; 

iii. 3ª coluna: Vertente – integrava as várias componentes integrantes de um 

ou mais subconstructos; 

iv. 4ª coluna: Subconstructo – dispunha os subconstructos avaliados nos 

modelos. 
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3.3.1 – Metodologia para Aplicação do Instrumento de Pesquisa de Campo 

 

Optou-se por aplicar questionários do tipo de autoadministração, por ser a versão 

mais frequentemente sugerida, conforme Guedes (2005). Durante o preenchimento, os 

trabalhadores eram orientados pelo profissional que acompanhava a coleta de dados, 

para esclarecer eventuais dúvidas. 

 

O questionário n° 0 (Caracterização da empresa) foi aplicado aos gerentes ou 

gestores da área de segurança e saúde ocupacional das empresas avaliadas. Já os 

questionários n° 1 (Caracterização individual de percepção do risco) e nº 2 

(Caracterização da Exposição ao Ruído e de Utilização do EPI) foram aplicados 

diretamente aos trabalhadores, por meio de visitas aleatórias nas áreas de trabalho assim 

como também com o preenchimento durante a fila de espera durante os exames 

audiométricos periódicos anuais dos empregados. 

 

A sistemática apresentada neste trabalho foi inspirada nos trabalhos 

desenvolvidos por Saraphet al. (1989) onde da construção para o instrumento de auto 

avaliação é composta conforme etapas. Seu respectivo fluxo é ilustrado na figura 3.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5: Metodologia para desenvolvimento de instrumento de autoavaliação. 

Adaptado de Cardoso (2001) 

 

 

Na confecção dos questionários deste estudo também foram contempladas as 

diretrizes de Hayes (1997), onde as variáveis devem possuir as seguintes características: 

 

 Não devem conter itens irrelevantes ao que se deseja naquela dimensão, pois a 

existência desses itens poderá confundir o respondente; 

Pesquisa 

Bibliográfica 

Definição dos 

Conteúdos e Construção 

do Instrumento 

 

Teste Piloto 

Análise de 

Confiabilidade 

e Validade 

Avaliação e 

Refinamento 

do Instrumento 
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 Os itens devem ser consistentes com a dimensão escolhida. Itens muito longos 

podem conter aspectos irrelevantes ou inconsistentes, produzindo questionários 

longos e difíceis de ler. Deve-se descartar o excesso de palavras; 

 

 As variáveis não devem ser ambíguas. O respondente deve ser capaz de entender 

precisamente o que o item está afirmando;  

 

 Uma correta variável contém somente uma ideia. Variável com mais de uma 

ideia pode impossibilitar o entendimento sobre qual das ideias recairá a resposta; 

 

 A variável não deve conter dupla negativa, pois isso poderá dificultar o 

entendimento da afirmação. 

 

Durante o preenchimento do questionário os pesquisados eram orientados a não 

se comunicaram entre si, na tentativa de evitar possíveis interferências indesejáveis em 

suas respostas. 

 

 

3.3.2 - Questionário nº 0: Caracterização da empresa 

 

O questionário inicial (disponível para consulta no Apêndice A) objetivava fazer 

um reconhecimento preliminar da empresa avaliada, obtendo informações como, por 

exemplo: número de empregados, quantos destes estariam expostos ao agente ruído, 

existência de medições ambientais de intensidade sonora e medidas preventivas 

adotadas para evitar perdas auditivas. 

 

Este questionário, assim como os outros adotados nesta pesquisa, foi concebido 

pensando em facilitar a forma de preenchimento. Como forma de determinar como os 

dados das respostas poderão ser usados podem ser usadas diversas para medição da 

resposta, tais como o método de Thurstone, o método de Guttman, formato “cheklist” e 

o formato Likert, conforme Hayes (1997).  Este padrão é muito utilizado nas pesquisas 

de produtos ou serviços para determinar qual a percepção sobre algo que inclusive pode 



70 
 

ser descrito em duas alternativas: sim ou não, satisfeito ou insatisfeito, certo ou errado, 

etc. 

 

 

3.3.3 - Questionário nº 1: Caracterização individual de percepção do risco 

 

Este segundo questionário (disponível para consulta no Apêndice B), agora já 

direcionado ao trabalhador, pretende analisar de forma profunda a percepção do 

empregado sobre o ruído no seu ambiente laboral. Após identificação prévia do 

entrevistado, são feitas diversas proposições, quantificadas em categorias de 

intensidade, para que sejam estimados valores sobre:  

 

a) Percepção individual do risco 

Identificação das fontes de risco; 

Conhecimento sobre o ruído; 

Percepção de eficiência do EPI; 

Meios de proteção. 

b) Outros fatores cognitivos 

Percepção dos efeitos; 

Expectativa e valorização dos resultados; 

Barreiras. 

c) Cultura de segurança 

Ambiente de trabalho; 

Motivação individual; 

Carga Física. 

d) Comportamento de risco 

 

Conforme proposto por Giacomoni e Hutz (2006), foi utilizada uma escala de 

respostas do tipo Likert de 5 pontos, que variavam de 1 a 5, onde: (5) Concordo 

Totalmente, (4) Concordo, (3) Não Concordo nem Discordo, (2) Discordo e (1) 

Discordo Totalmente.  

 

A escala quantitativa do tipo Likert5 deriva seu nome de Rensis Likert, um 

professor de sociologia e psicologia do Instituto de Pesquisas Sociais de Michigan, 
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conforme Escala Likert (2011). Trata-se de uma escala de respostas psicométricas 

utilizada vastamente em questionários de pesquisa de opinião. Nos questionários com 

Escala do tipo Likert os entrevistados especificam seu nível de concordância com uma 

afirmação proposta em um item do questionário (variável atitudinal), mediante um 

critério que pode ser objetivo ou subjetivo. Desta forma, se mede o nível de 

concordância ou não concordância à afirmação proposta. Geralmente são utilizados 

cinco níveis de respostas, entretanto se encontram também Escalas Likert de quatro, sete 

ou mesmo nove níveis. É exemplificado a seguir um tipo de resposta a uma variável 

atitudinal em um questionário usando a Escala do tipo Likert: 

 

1. Não concordo totalmente; 

2. Não concordo parcialmente; 

3. Indiferente; 

4. Concordo parcialmente; 

5. Concordo totalmente. 

 

Com uma atribuição de valores, as respostas que refletem as percepções dos 

entrevistados normalmente são transformadas de uma escala nominal para uma 

numérica:  

 

Resposta 1 (Não concordo totalmente) recebe valor 1; 

Resposta 2 (Não concordo parcialmente) recebe valor 2; 

Resposta 3 (Indiferente) recebe valor 3; 

Resposta 4 (Concordo parcialmente) recebe valor 4; 

Resposta 5 (Concordo totalmente) recebe valor 5. 

 

Frequentemente ocorrem dados ausentes em pesquisas com escalas de atitude, 

resultado de omissões ou recusas de reposta por parte dos entrevistados. Quando os 

dados ausentes apresentam um padrão não aleatório, ou quando mais de 10% dos itens 

estão em falta, são sempre considerados decisivos, segundo Hair Junior et al. (2005). 

Para o tratamento das respostas em branco pode-se adotar um critério metodológico, 

como substituir as respostas em branco pelo valor um, ou ignorar todas as demais 

resposta do entrevistado, eliminando-o da pesquisa, ou então substituir as respostas em 

branco pela média dos valores respondidos no item. 
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Por meio do uso da Escala Likert, de cinco níveis, será possível indicar o quanto 

os entrevistados estavam sentindo-se de acordo com cada item proposto. Na totalidade 

este questionário dispunha de 73 variáveis, onde era possível obter pontuações desde 77 

(na hipótese de todas as respostas em grau mínimo) até 365 pontos (para o caso de todas 

as respostas em grau máximo). 

 

 

1. Identificação individual do empregado 

 

O preenchimento do questionário n° 1 inicia com a identificação do empregado 

avaliado. Este campo preliminar objetiva fazer uma determinação de parâmetros básicos 

sobre o trabalhador pesquisado, onde são traçadas características como nome, local de 

trabalho, estado civil, grau de escolaridade, idade, sexo. Observa-se que estas duas 

últimas características levantadas são subconstructos a ser testados, os quais 

posteriormente serão usados para validação dos modelos propostos no presente estudo. 

 

 

2. Percepção individual do risco 

 

Este bloco contém 24 variáveis, distribuídas em quatro módulos, admitindo 

pontuações que variavam desde 24 até 120 pontos, objetivando quantificar o 

subconstructo percepção do risco. Desta forma, a percepção individual do risco é 

caracterizada através dos seguintes módulos: 

 

i. Vertente: Identificação das fontes de risco 

Este conjunto de variáveis pretende quantificar a percepção do trabalhador 

acerca da exposição a fontes de ruídos, de vários tipos distintos, correlacionando-as a 

situações de risco. Na ocasião foram usadas escalas, que variam desde “muito risco” até 

“nenhum rico”, para quantificar esta percepção. Assim, cada uma das seis variáveis 

poderia ter uma pontuação variando de um (mínimo) até cinco (máximo). 

 

ii. Vertente: Conhecimento sobre o ruído 

Este segundo módulo de variáveis objetiva verificar a informação, sobre o 

agente ambiental ruído, pelos entrevistados. São feitas diversas indagações as quais 
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solicitam ao entrevistado que expresse sua opinião acerca da percepção do perigo sobre 

a exposição ao agente ruído. Foram aplicadas cinco variáveis com escalas de 

classificação que variam desde “totalmente de acordo” até “discordo totalmente”, onde 

a primeira tinha uma pontuação máxima de cinco pontos e a última uma pontuação 

mínima de apenas um ponto. 

 

iii. Vertente: Percepção da eficiência do EPI 

Este conjunto de questões relaciona a percepção do empregado quanto à 

eficácia, na atenuação do ruído ambiental, no uso do equipamento de proteção 

individual protetor auditivo. São consideradas oito variáveis, cujas respostas variam 

desde “totalmente de acordo” (valor máximo de cinco pontos) até “discordo totalmente” 

(valor mínimo de um ponto). 

 

iv. Vertente: Meios de proteção 

O quarto e último bloco de variáveis, relativo à percepção individual acerca do 

risco oriundo do ruído, pretende avaliar os meios de proteção disponíveis ao 

trabalhador. Novamente foram adotadas escalas de classificação que variam desde 

“totalmente de acordo” até “discordo totalmente”. A primeira possuía uma pontuação 

máxima de cinco pontos e a última uma pontuação mínima de apenas um ponto, num 

total de cinco variáveis. 

 

 

3. Outros fatores cognitivos  

 

Este terceiro módulo de variáveis aborda outros fatores cognitivos que poderiam 

influenciar na percepção, e consequentemente proteção, sobre os níveis elevados de 

pressão sonora. Adotaram-se 20 variáveis, as quais permitiam uma pontuação de 20 até 

100 pontos. Seus três blocos contemplavam os seguintes subconstructos: percepção dos 

efeitos, expectativa e valorização dos resultados e barreiras. 

 

i. Percepção dos efeitos 

Aqui se avalia a percepção individual do empregado pesquisado acerca dos 

efeitos do ruído na saúde do trabalhador, sobretudo sobre como este pode afetar na sua 

audição. Assim como nos blocos anteriores, foram usadas escalas de classificação que 



74 
 

variavam desde “totalmente de acordo” até “discordo totalmente”. A primeira possuía 

uma pontuação máxima de cinco pontos e a última uma pontuação mínima de apenas 

um ponto, num total de oito variáveis. 

 

ii. Expectativa e valorização dos resultados 

Neste ponto são verificados os anseios pessoais, de cada um dos entrevistados, 

sobre a real eficácia dos protetores auditivos na prevenção da perda auditiva. As escalas 

de classificação variavam desde “totalmente de acordo” até “discordo totalmente”. A 

primeira possuía uma pontuação máxima de cinco pontos e a última uma pontuação 

mínima de apenas um ponto, num total de seis variáveis. 

 

iii. Barreiras 

Neste ponto procurou-se investigar a percepção pessoal sobre as barreiras, ou 

seja, condições pessoais ou operacionais que de certa forma desestimulam o uso do 

equipamento de proteção pessoal auditivo, por atrapalharem o bom andamento do 

trabalho. Foram usadas seis variáveis cujas respostas poderiam ser classificadas desde 

“concordo totalmente” até “discordo totalmente”. 

 

 

4. Cultura de segurança 

 

O quarto bloco de variáveis do questionário nº 1 contempla aspectos 

concernentes à cultura de segurança no ambiente de trabalho, abordando avaliações 

sobre o ambiente de trabalho, a motivação individual e carga física durante as atividades 

(na caracterização do subconstructo cultura de segurança). Aqui foram usadas 23 

variáveis, as quais permitiam uma pontuação desde 23 até 155 pontos. 

 

i. Vertente: Ambiente de trabalho 

O ambiente de trabalho é caracterizado com questionamentos sobre apoio e 

preocupação da empresa e dos colegas de trabalho sobre o uso dos EPI auditivos. É 

avaliada também a disponibilidade dos protetores e opções de modelos alternativos. 

Assim, são usadas 11 questões, cujas respostas variam desde “concordo totalmente” até 

“discordo totalmente”, onde a pontuação tecnicamente pode oscilar desde 11 até 55 

pontos. 
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ii. Vertente: Motivação individual 

A motivação pessoal é marcada com variáveis sobre a satisfação pelos meios de 

informação disponíveis na empresa, liberdade sobre ritmo de trabalho e pausas e 

apoio/estímulo da chefia nas decisões. São aplicada seis questões, cujas classificações 

rendem desde 6 até 30 pontos, em escalas que variam desde “concordo totalmente” até 

“discordo totalmente”. 

 

iii. Vertente: Carga Física 

A carga física, ou ergonômica, sobre o trabalhador é avaliada por meio de seis 

variáveis classificadas desde “sempre” até “nunca”, onde podem render de 6 até 30 

pontos respectivamente. São verificados conceitos sobre iluminação, vibrações, ritmo 

acelerado e pesos no dia a dia do empregado. 

 

 

5. Comportamento de risco 

 

O quinto e último bloco de variáveis do questionário nº 1 contempla aspectos 

concernentes a identificação de possíveis comportamentos de risco (para caracterização 

do subconstructo comportamento de risco) que poderiam acentuar a exposição ao ruído 

pelo avaliado.  

 

O comportamento de risco é verificado com a aplicação de 6 questões sobre o 

comportamento dos empregados acerca das regras de segurança da empresa.  Este bloco 

continha 4 questões sobre comportamentos de risco em geral e 2 questões específicas 

que objetivavam, particularmente, enfatizar o comportamento de risco específico ao 

ruído. Neste sentido, de forma a considerar prioritariamente os aspectos 

comportamentais associados à temática do ruído, objeto da pesquisa da tese, optou-se 

por computar pontuação dobrada para tais questões. Desta forma, as assertivas  

computavam desde 8 até 40 pontos, em escalas que variam desde “sempre” até “nunca”. 
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3.3.4 - Questionário nº 2: Caracterização da Exposição ao Ruído e de Utilização do 

EPI 

 

Este último questionário (disponível para consulta no Apêndice C) pretende 

avaliar parâmetros como: exposição ao ruído e ao monóxido de carbono (CO), 

antecedentes familiares de problemas auditivos, formação, hábitos de uso do EPI 

auditivo e nível acústico do aparelho auditivo do empregado. 

 

 Exposição ao Ruído 

o Índice de risco; 

 Produtos Químicos Ototóxicos; 

 Antecedentes; 

 Formação; 

 Proteção Individual; 

o Utilização de EPI; 

o Conforto do EPI. 

 Audiometria 

o Perdas auditivas. 

 

Segue descrição mais detalhada dos parâmetros do questionário em tela. 

 

 

1. Exposição ao Ruído  

 

Neste conjunto de variáveis é verificada a possibilidade de exposição não 

ocupacional habitual a níveis elevados de pressão sonora, em atividades que fazem parte 

do lazer do entrevistado, tais como caça, tiro ao alvo, uso de ferramentas ruidosas e 

outros.  Tais parâmetros serão usados posteriormente na análise dos dados ora 

coletados. 
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i. Índice de risco 

 

Na definição do parâmetro balizador para o subconstructo índice de risco foi 

utilizada a matriz de risco de perdas auditivas decorrentes da exposição ao ruído 

oriunda da norma portuguesa NP 1733 (1981). Esta matriz, considerando o tempo de 

exposição (em anos) ao agente ruído e relacionado com o nível de pressão sonora (em 

dB) que o trabalhador ficou exposto, apresenta um parâmetro que foi relacionado ao 

subconstructo índice de risco. 

 

Observa-se contudo que esta matriz apresenta algumas limitações específicas no 

contexto das escalas do eixo da abscissas (anos de exposição), apresentando 

sensibilidade da escala de valores em intervalos de 5 em 5 anos, gerando como ponto 

tênue no eixo das ordenadas (de avaliação do Leq) pouca diferenciação entre os valores 

numéricos do risco, possibilitando a percepção equivocada na atribuição de índice de 

risco igual em trabalhadores com exposições diferentes.  

 

A matriz traz ainda outras limitações,  dentre os quais situações de índice de 

risco maior para indivíduos com menor tempo de exposição, como se observa 

comparando os intervalos ordenada (115-120 dB) vs abscissas (15-20 anos), que 

apresenta índice de risco 87 e, ordenada (115-120 dB) vs abscissas (20-25 anos) que 

apresenta índice de risco 84. Ou seja, nesta comparação em uma situação em que 

intuitivamente o índice deveria ser maior, a matriz não apresenta um valor esperado.  

 

 

Figura 3.6: Matriz de risco de perdas auditivas decorrentes da exposição ao ruído. 

Fonte: NP 1733 (1981) apud Arezes (2002)  
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Visando aperfeiçoar a sensibilidade do subconstructo índice de risco, de forma a 

reduzir os intervalos de análise, gerando uma maior linearidade, efetuou-se uma 

adaptação da matriz original de risco de perda de audição (NP 1733, 1981 apud 

AREZES, 2002), à partir da aplicação do processo de interpolação linear tanto nos eixos 

das abscissas (anos de exposição) quanto das ordenadas (Leq) para intervalos de 1 em 1 

ano, atribuindo uma maior sensibilidade na análise dos resultados do índice de risco. A 

figura 3.7 apresenta a nova matriz obtida da adaptação efetuada. 

 

 

 
 

Figura 3.7: Modificação proposta da matriz de risco de perdas auditivas pela  exposição ao ruído. 

 Fonte: Adaptado à partir de NP 1733 (1981) 
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Neste sentido, à partir dos resultados obtidos na matriz original de risco de 

perdas auditivas decorrentes da exposição ao ruído, foi possível a obtenção de menores 

intervalos de avaliação permitindo uma maior precisão dos resultados avaliados. 

 

 

2. Produtos Químicos Ototóxicos 

 

Este conjunto de variáveis caracteriza e quantifica a exposição aos produtos 

químicos ototóxicos tais como: solventes orgânicos, metais e asfixiantes. Além das 

questões aplicadas aos entrevistados sobre hábitos de tabagismo e presença de máquinas 

e equipamentos que liberam CO no local de trabalho, também foram usadas as medições 

ambientais anuais integrantes do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), 

para rastrear a presença de produtos químicos ototóxicos nos locais de trabalho dos 

empregados avaliados. 

 

Brasil (2011), no Anexo I da NR 15 (Atividades e Operações Insalubres), 

estabelece o limite de tolerância para ruídos contínuos e intermitentes. Contudo, a 

legislação trabalhista específica não recomenda a realização de exames audiométricos 

periódicos em trabalhadores expostos a químicos ototóxicos, exceto para aqueles 

expostos a níveis de ruído acima de 85 dB (A) em 8 h/dia. 

 

O Exército Americano, desde 1998, considera as exposições químicas na 

prevenção de perdas auditivas, incluindo trabalhadores expostos a certos químicos, 

como o estireno, por exemplo, no programa de conservação auditiva, independente do 

nível de pressão sonora ao qual estão expostos, segundo Unites States Army (1998). 

 

Nesta linha, o Decreto nº 3048 da Previdência Social, de 06 de maio de 1999, 

permite que se reconheçam certos produtos químicos como agentes fatores de risco (de 

natureza ocupacional) para hipoacusia ototóxica. Mostrando que este tipo de exposição 

deve ser considerado quando se examina o nexo causal entre uma perda auditiva e as 

condições do ambiente de trabalho. 

 

Botelho et al. (2009) salienta que, dentre os produtos químicos ototóxicos, a 

classe de solventes orgânicos é a mais estudada, em especial, tolueno, xileno, estireno, n 
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- hexano, tricloroetileno e etanol, sendo estes os ototóxicos de alta prioridade, além de 

outros de menor ototoxicidade como o acetato de etila e o dissulfeto de carbono. Dentre 

os metais pesados cita-se o cobalto, mercúrio, e arsênico. Ainda há solventes aromáticos 

como o estireno. 

 

Há ainda que se considerar a exposição ao agente químico monóxido de carbono 

(CO), liberado por empilhadeiras à combustão, fornos, hábitos tabagistas e outros. 

Segundo Cruickshanks et al. (1998) o tabagismo, assim como outros tipos de exposição 

ao agente monóxido de carbono, podem afetar a audição através de seus efeitos sobre os 

mecanismos antioxidantes ou afetando na vascularidade em abastecer o sistema 

auditivo. Descobriu-se que os homens que fumavam mais de um maço por dia 

apresentaram limiares auditivos piores em 250 a 1000 Hz do que os não fumantes ou 

fumantes "leves", mas não houve diferença em frequências mais altas. Assim, 

evidenciava-se que os fumantes eram mais propensos do que os não fumantes a ter uma 

perda auditiva. 

 

O estudo de Miyamoto, Mizoue e Shimizu (2003), usou a regressão logística 

para examinar a relação dose-resposta entre o tabagismo e a perda auditiva de acordo 

com a exposição ocupacional ao ruído levando-se em conta ainda a idade como um 

subconstructo contínuo. Nesta análise foram criadas as seguintes categorias de fumante: 

não fumantes, fumantes que consomem 1-14 cigarros por dia, fumantes que consomem 

15-24 cigarros por dia e fumantes que consomem 25 cigarros ou mais por dia. A 

interação entre os dois fatores (A, exposição ao ruído, B, tabagismo) foi avaliada 

utilizando o índice de sinergia S, definida na equação 3.1 como: 

 

 

        Equação 3.1 

 

 

Como avaliações qualitativas, no que tange a exposição ao monóxido de carbono 

(CO), optou-se por levantar informações acerca dos hábitos tabagistas (nunca fumou; 

parou de fumar ou fumante habitual há quantos anos consumindo cerca de quantos 

cigarros por dia). Também foram identificados após, nos locais de trabalho, a existência 

de fornos, empilhadeiras à combustão e demais equipamentos liberadores de CO. 
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Para complementar as informações dos questionários, sobre as avaliações 

quantitativas, foram usadas as medições de agentes químicos ambientais encontrados no 

PPRA da empresa. 

 

 

3. Antecedentes 

 

Este campo objetiva identificar os empregados cujos antecedentes familiares ou 

mesmo pessoais possam influenciar nas audiometrias que seriam feitas a seguir. Caso 

fossem detectados problemas de perda auditiva, que não fossem correlacionados a 

exposição aos níveis elevados de pressão sonora, e sim de origem pessoal ou familiar, 

esses indivíduos seriam excluídos da amostra. 

 

 

4. Formação 

 

Na caracterização do subconstructo formação são feitos questionamentos acerca 

de conhecimentos prévios do entrevistado em áreas como segurança e higiene do 

trabalho, assim como também sobre treinamentos prévios em prevenção de perda 

auditiva induzida pelo ruído e acerca do uso correto de plugs e abafadores auditivos. 

 

 

5. Proteção Individual Auditiva e Conforto do EPI 

 

Para atender ambos os subconstructos Utilização de EPI e Conforto do EPI, este 

grupo de variáveis foi segmentado em duas partes.  

 

A primeira parte é relativa ao efetivo uso (% do tempo diário) daquele 

equipamento, já a segunda faz uma quantificação do grau de conforto percebido. Caso 

fosse identificada, logo na primeira etapa, a inexistência de hábito do uso de EPI, a 

segunda fase seria automaticamente ignorada. 

Na avaliação de conforto do EPI auditivo, foram feitas 11 indagações, cujas 

respostas foram quantificadas por uma escala de sete níveis, pela qual era verificada a 

opinião do entrevistado. Assim, são usadas 11 questões, cujas respostas variam desde 
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uma situação de pleno conforto até o total desconforto no uso do EPI contra ruído. A 

pontuação tecnicamente pode oscilar desde 7*11=77 (situação de maior conforto) até 

1*11=11 pontos (situação de grande desconforto). 

 

 

6. Audiometria 

 

O último campo do questionário nº 2 era dedicado ao exame audiométrico para a 

caracterização do subconstructo perdas auditivas. 

 

Para a classificação da perda auditiva, foi adotada a recomendação de Davis 

(1970), conforme quadro 3.2, que utiliza a média das frequências (250, 500, 1k, 2k, 4k 

6k e 8k Hz) audiométricas tonais, da melhor orelha, por via aérea, segundo a equação 

3.2. 

 

 
Audição normal até 25 dB NA (Nível de Audição)* 

Perda auditiva leve  de 26 a 40 dB NA 

Perda auditiva moderada  de 41 a 55 dB NA 

Perda auditiva moderadamente severa de 56 a 70 dB NA 

Perda auditiva severa  de 71 a 90 dB NA 

Perda auditiva profunda  acima de 90 dB NA 

* Referente ao zero dB audiométrico. 

  
Quadro 3.2: Classificação da audição. 

Fonte: Davis (1970) 

 

 

 

Perda Média = P(0,25k) + P(0,5k) + P(1k) + P(2k) + P(4k) + P(6k) + P(8k) dB Equação 3.2 

7 

  

 

 

 

3.3.5 – Consolidação do instrumento de avaliação 

 

A consolidação do instrumento de avaliação, a ser adotado nesta pesquisa, irá 

seguir a metodologia disposta a seguir, conforme ilustrado na figura 3.8. 
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Figura 3.8 – Fluxograma da Consolidação do Instrumento. 

Adaptado de Hayes 1992 e Hair 1995. 
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De um modo geral, a figura 3.8 mostra, resumidamente, as seguintes etapas 

necessárias para a consolidação do instrumento de avaliação: 

 

i. Inicialmente foi realizada a retirada ou modificação das variáveis em função da 

análise de conteúdo, conforme demonstrado no item 4.2.1. Havia também a 

possibilidade de se manter a variável em observação, para posteriormente aos 

resultados da análise de confiabilidade e da análise de constructo, se decidir pela 

retirada ou não da mesma. 

 

ii. Após, agora no item 4.2.2, foram retiradas as variáveis dos constructos que não 

alcançaram valor aceitável para o coeficiente alfa de Cronbach. Para retirar a 

variável correta, de cada constructo, foi verificada a matriz de correlação entre 

todas as variáveis do constructo, decidindo-se pela variável que possuía menor 

correlação com as demais. Em seguida verificou-se novamente o valor do alfa de 

Cronbach para avaliar se ocorreu elevação, e se agora o valor encontrava-se 

acima de 0,70. Caso o valor do alfa de Cronbach não tenha atingido o valor 

aceitável, outra variável deve ser retirada, seguindo-se o mesmo critério (menor 

correlação com as demais). Se a retirada de alguma variável ocasionar redução 

do valor do alfa de Cronbach, esta deve retornar, optando-se por retirar outra 

variável. 

 

iii. Em seguida foi verificado o carregamento das variáveis sobre o fator extraído, 

apresentado no item 4.2.4. Para valores de carregamento inferiores a 0,30, a 

variável foi imediatamente retirada. Valores entre 0,30 e 0,50 permitem ao 

pesquisador manter ou não a variável. Valores acima de 0,50 garantiram o uso 

da variável no instrumento final. 

 

iv. Por fim, para avaliar o grau de relacionamento entre subconstructos, no item 4.5 

aplicou-se a análise multivariada dos dados com a técnica de análise de fator. Os 

resultados obtidos foram apresentados em diagramas de caminhos, visando 

demonstrar os relacionamentos múltiplos e simultâneos entre variáveis 

observadas, permitido a avaliação das relações simultâneas entre os construtos. 



85 
 

4 – RESULTADOS 

 

Os resultados preliminares obtidos foram organizados em tabelas, quadros e 

gráficos com os valores de todos os parâmetros analisados. Para melhor ilustrar as 

análises, os dados serão apresentados na sequência apresentada na figura 4.1. 

 

.                               

Figura 4.1: Fluxograma das atividades apresentadas no capítulo 4. 

                          Fonte: O autor. 

 

 

4.1 – CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

O total de trabalhadores entrevistados durante este estudo foi de 278, 

segmentados em quatro fábricas de um dado Distrito Industrial. Entretanto, devido a 

características específicas individuais dos trabalhadores, conforme explicado no item 

4.4.3, alguns questionários foram excluídos da amostra e a mesma acabou por 

contemplar apenas 264 trabalhadores. 

 

Objetivando garantir uma amostra não viciada, a aplicação dos questionários 

fez-se de forma aleatória junto aos empregados que estavam aguardando (durante o 

exame médico anual), para fazer suas audiometrias. 

 

Para fins de confidencialidade, pré-requisito solicitado pela empresa avaliada 

para que fosse feita a aplicação de questionários, fornecimento dos dados de 

audiometrias e avaliações ambientais, não foi feita associação entre os dados 

apresentados e a empresa ou fábrica de origem. Após ponderações, verificou-se que a 

garantia desta confidencialidade não geraria impactos nos objetivos do presente estudo. 
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As fábricas estudadas integram um complexo industrial fabril, sendo que duas 

delas são do ramo gráfico, uma de manutenção em máquinas pesadas e uma de 

metalurgia. As tabelas a seguir demonstram os dados de caracterização da amostra 

obtidos durante o trabalho. 

 

Fábrica 
Nº total de 

trabalhadores 

Nº de 

trabalhadores na 

amostra (N) 

Nº de 

trabalhadores na 

amostra (%) 

Idade (anos) 

Antiguidade 

na empresa 

(anos) 

média dp média dp 

FÁBRICA "A" 689 152 22% 36,2 10,1 15,7 8,6 

FÁBRICA "B" 516 63 12% 42,9 9,2 3,3 4,8 

FÁBRICA "C" 153 20 13% 48,2 11,1 8,2 11,6 

FÁBRICA "D" 225 43 19% 42,6 8,9 7,9 9,5 

        Total 1583 278 18% 39,6 9,2 11,1 1,5 

Tabela 4.1: Dados de caracterização da amostra. 

Fonte: O autor. 

 

 

Analisando a tabela 4.1 é possível verificar que as fábricas avaliadas possuem 

dimensões distintas, pois possuem quantidades de trabalhadores consideravelmente 

diferentes. Têm, além disso, média etária e de antiguidade distintas. A escolha por 

fábricas com perfis distintos foi proposital, pois esta situação colaboraria para uma 

amostra que abrangesse diversas possibilidades para o estudo. 

 

Sobre a antiguidade dos trabalhadores nas respectivas fábricas, observa-se que as 

amostras são bem díspares, pois há médias que variam desde 3,3 anos, para o caso da 

Fábrica B, passando por médias próximas de oito, nas situações verificadas para as 

Fábricas C e D, até atingir um elevado grau de antiguidade no mesmo local de trabalho, 

como a situação verificada na Fábrica A. 

 

Relativo à distribuição do sexo da amostra estudada, observa-se na tabela 4.2 

que a grande maioria dos trabalhadores é do sexo masculino, fator comum no segmento 

fabril/industrial. Sobre o estado civil da amostra, destacam-se na maioria os casados e 

depois os solteiros. Numa análise mais aprofundada, constatou-se que os solteiros 

prevaleciam entre os indivíduos mais jovens da população.  
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Classe  N Percentagem (%) 

Sexo 

   
Masculino 223 80,2% 

Feminino 55 19,8% 

 

Estado Civil 

   Solteiro(a) 99 35,6% 

Casado(a) 160 57,6% 

Separado(a) 6 2,2% 

Divorciado(a) 12 4,3% 

Viúvo(a) 1 0,4% 

 

Escolaridade 

   Fundamental Incompleto 4 1,4% 

Fundamental Completo 2 0,7% 

Médio Incompleto 8 2,9% 

Médio Completo 147 52,9% 

Superior Incompleto 73 26,3% 

Superior Completo 44 15,8% 

Tabela 4.2: Subconstructos demográficos da amostra (N= 278). 

Fonte: O autor. 

 

Já no que tange ao grau de escolaridade da amostra, conforme apresentado na 

tabela 4.2, praticamente 53% dos entrevistados declararam possuir ensino médio 

completo, sendo que praticamente todo o restante da amostra possui ou ensino superior 

incompleto ou completo. Assim, pode-se inferir que os empregados avaliados da 

amostra possuíam elevado grau de escolaridade, fato este que agrega valor à pesquisa e 

só endossa os resultados coletados com os questionários aplicados nesta população. 

 

 

4.2 – VALIDADE DOS DADOS DA PESQUISA 

 

4.2.1 – Validade do Conteúdo 

 

Como a etapa inicial de validação do instrumento está baseada na validação de 

conteúdo, os questionários iniciais foram inicialmente aplicados a 30 entrevistados, de 

modo a permitir ajustes no caso da ocorrência de dúvidas ou reclamações sobre o 

instrumento. Dessa forma, os entrevistados descreveram desde erros ortográficos 

encontrados até as assertivas que consideravam mal estruturadas. Com base nesses 

comentários, diversas assertivas foram corrigidas de forma a tornarem-se mais claras. 
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Após os ajustes anteriores, foi verificada sobre cada assertiva a frequência das 

perdas de dados, ou seja, as respostas que ficaram sem ser preenchidas na escala 

disponível. A tabela 4.3 apresenta a consolidação dos percentuais de preenchimento e 

consequentemente dos dados perdidos. 

 

 

Tabela 4.3: Percentual de preenchimento por assertiva. 

Fonte: O autor. 

 

 

Pela tabela 4.3 foi observado, de um modo geral, em todas as questões dos 

subconstructos e suas vertentes, que houve um grau de perdas (nos preenchimentos dos 

questionários) inferior a 1 % na maioria dos casos. 

 

Acredita-se que a baixíssima taxa de dados perdidos se deu pelo fato de haver 

um pronto acompanhamento do entrevistador junto aos entrevistados, com um constante 

diálogo a fim de sanar dúvidas e avisar para o caso de esquecimento de assinalar 

algumas das questões. Caso fossem encontradas ocorrências de perdas significativas, ou 

seja, com mais de 10% do total dos pesquisados, seriam interpretadas como 

potencialmente mal estruturadas.  
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4.2.2 - Análise de Confiabilidade dos subconstructos (Consistência Interna) 

 

A confiabilidade foi retirada com base na consistência interna dos constructos, e 

obtida com base no coeficiente alfa de Cronbach. Para tal foi utilizado o software IBM 

SPSS Statistics 20, cujos resultados são apresentados a seguir. 

 

Para os subconstructos Idade, Sexo, Perdas Auditivas e Utilização de EPI não 

foram feitas as análises de confiabilidade com base no coeficiente alfa de Cronbach, 

uma vez que são informações individuais imutáveis. Para os subconstructos Produtos 

Químicos Ototóxicos e Índice de Risco também não foram feitas tais avaliações, por se 

tratar de informações oriundas de avaliações ambientais e pessoais respectivamente. 

 

 

I. Percepção Individual do Risco 

 

a) Vertente: Identificação das Fontes de Risco 

 a b c d e f 

a 1,000 ,300 ,698 ,463 ,237 ,362 

b ,300 1,000 ,413 ,428 ,501 ,522 

c ,698 ,413 1,000 ,509 ,295 ,391 

d ,463 ,428 ,509 1,000 ,505 ,504 

e ,237 ,501 ,295 ,505 1,000 ,441 

f ,362 ,522 ,391 ,504 ,441 1,000 

Quadro 4.1: Matriz de correlação das assertivas e alfa de Cronbach do item 1. 

Fonte: O autor. 

 

 

Conforme mostrado no quadro 4.1, nesta situação foi obtido um coeficiente alfa 

de Cronbach = 0,820. Desta forma, como este valor é superior a 0,70, para o item 1 foi 

confirmada a existência de consistência interna. 

 

Nas simulações feitas pelo software, foi verificado que esta configuração já 

estava maximizando o coeficiente alfa, não sendo necessário excluir nenhuma das 

variáveis relativas a este item.  
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b) Vertente: Conhecimentos Sobre o Ruído 

 a b c d e 

a 1,000 ,178 ,224 ,438 ,257 

b ,178 1,000 ,313 ,285 ,557 

c ,224 ,313 1,000 ,416 ,332 

d ,438 ,285 ,416 1,000 ,385 

e ,257 ,557 ,332 ,385 1,000 

Quadro 4.2: Matriz de correlação das assertivas e alfa de Cronbach do item 2. 

Fonte: O autor. 

 

 

O quadro 4.2 demonstra que foi obtido um coeficiente alfa de Cronbach = 0,716. 

Desta forma, como este valor é superior a 0,70, para o item 2 foi confirmada a 

existência de consistência interna. 

 

Nas simulações feitas pelo software, foi verificado que esta configuração já 

estava maximizando o coeficiente alfa, não sendo necessário excluir nenhuma das 

variáveis relativas a este item.  

 

c) Vertente: Percepção da Eficiência do EPI 

 a b c d e f g h 

a 1,000 ,605 ,269 ,391 ,338 ,256 ,288 ,286 

b ,605 1,000 ,298 ,383 ,358 ,318 ,282 ,324 

c ,269 ,298 1,000 ,353 ,342 ,443 ,303 ,380 

d ,391 ,383 ,353 1,000 ,772 ,664 ,633 ,717 

e ,338 ,358 ,342 ,772 1,000 ,696 ,631 ,769 

f ,256 ,318 ,443 ,664 ,696 1,000 ,681 ,775 

g ,288 ,282 ,303 ,633 ,631 ,681 1,000 ,650 

h ,286 ,324 ,380 ,717 ,769 ,775 ,650 1,000 

Quadro 4.3: Matriz de correlação das assertivas e alfa de Cronbach do item 3 – Situação inicial. 

Fonte: O autor. 

 

Nesta situação inicial, conforme visto no quadro 4.3, foi obtido um coeficiente 

alfa de Cronbach = 0,866. Desta forma, como este valor é superior a 0,70, para o item 1 

foi confirmada a existência de consistência interna. 

 

 d e f g h 

d 1,000 ,771 ,657 ,629 ,710 

e ,771 1,000 ,695 ,631 ,765 

f ,657 ,695 1,000 ,682 ,774 

g ,629 ,631 ,682 1,000 ,650 

h ,710 ,765 ,774 ,650 1,000 

Quadro 4.4: Matriz de correlação das assertivas e alfa de Cronbach do item 3 – Situação final sem as 

variáveis a, b e c. 

Fonte: O autor. 
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Nas simulações feitas pelo software, foi verificado que poderia haver uma 

elevação do coeficiente alfa excluindo as variáveis a, b e c relativas a este item.  

 

Nesta situação final foi obtido um coeficiente alfa de Cronbach = 0,920. Desta 

forma, como este valor é superior a 0,70, para o item 3 foi confirmada a existência de 

consistência interna. 

 

d) Vertente: Meios de Proteção 

 a b c d e 

a 1,000 ,317 ,308 ,139 ,187 

b ,317 1,000 ,359 ,321 ,182 

c ,308 ,359 1,000 ,271 ,170 

d ,139 ,321 ,271 1,000 ,211 

e ,187 ,182 ,170 ,211 1,000 

Quadro 4.5: Matriz de correlação das assertivas e alfa de Cronbach do item 4 – Situação inicial. 

Fonte: O autor. 

 

 

Nesta situação inicial foi obtido um coeficiente alfa de Cronbach = 0,601. 

Conforme disposto no capítulo 3, na análise do coeficiente alfa de Cronbach, um 

instrumento pode ser classificado como tendo confiabilidade mesmo apresentando um 

índice de 0,60.  Entretanto, este cenário somente seria considerado aceitável em novos 

questionários, o que não reflete o atual estado do presente instrumento, que foi adaptado 

de Arezes (2002). Desta forma, como este valor é inferior a 0,70, para o item 4 não foi 

confirmado a existência de consistência interna. 

 

 a b c d 

a 1,000 ,317 ,308 ,139 

b ,317 1,000 ,359 ,321 

c ,308 ,359 1,000 ,271 

d ,139 ,321 ,271 1,000 

Quadro 4.6: Matriz de correlação das assertivas e alfa de Cronbach do item 4 – Situação final sem a 

variável e. 

Fonte: O autor. 

 

 

Nas simulações feitas pelo software, foi verificado que poderia haver uma 

elevação do coeficiente alfa excluindo a variável e relativa a este item.  
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Nesta situação final foi obtido um coeficiente alfa de Cronbach = 0,603. Desta 

forma, como este valor é inferior a 0,70, para o item 4 não foi confirmado a existência 

de consistência interna. 

 

Assim, essa assertiva foi considerada confusa e que induzia ao erro. Desta 

forma, com base na análise de fator (menor carregamento entre os subconstructos) e a 

análise de confiabilidade (baixa correlação com os demais subconstructos), decidiu-se 

pela retirada desta assertiva. 

 

 

II. Outros Fatores Cognitivos 

 

a) Percepção dos Efeitos 

 a b c d e f g h 

a 1,000 ,327 ,340 ,504 ,647 ,517 ,587 ,468 

b ,327 1,000 ,414 ,364 ,321 ,302 ,341 ,241 

c ,340 ,414 1,000 ,283 ,376 ,305 ,294 ,249 

d ,504 ,364 ,283 1,000 ,604 ,530 ,699 ,520 

e ,647 ,321 ,376 ,604 1,000 ,632 ,668 ,509 

f ,517 ,302 ,305 ,530 ,632 1,000 ,629 ,509 

g ,587 ,341 ,294 ,699 ,668 ,629 1,000 ,601 

h ,468 ,241 ,249 ,520 ,509 ,509 ,601 1,000 

Quadro 4.7: Matriz de correlação das assertivas e alfa de Cronbach do item 5 – Situação inicial. 

Fonte: O autor. 

 

 

Nesta situação inicial foi obtido um coeficiente alfa de Cronbach = 0,866. Desta 

forma, como este valor é superior a 0,70, para o item 5 foi confirmada a existência de 

consistência interna. 

 a d e f g h 

a 1,000 ,504 ,648 ,517 ,588 ,468 

d ,504 1,000 ,604 ,530 ,698 ,520 

e ,648 ,604 1,000 ,633 ,668 ,509 

f ,517 ,530 ,633 1,000 ,630 ,509 

g ,588 ,698 ,668 ,630 1,000 ,601 

h ,468 ,520 ,509 ,509 ,601 1,000 

Quadro 4.8: Matriz de correlação das assertivas e alfa de Cronbach do item 5 – Situação final sem as 

variáveis b e c. 

Fonte: O autor. 

 

 

Nas simulações feitas pelo software, foi verificado que poderia haver uma 

elevação do coeficiente alfa excluindo as variáveis b e c relativas a este item.  
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Nesta situação final foi obtido um coeficiente alfa de Cronbach = 0,890. Desta 

forma, como este valor é superior a 0,70, para o item 5 foi confirmada a existência de 

consistência interna. 

 

 

b) Expectativa e Valorização dos Resultados 

 a b c d e f 

A 1,000 ,655 ,519 ,334 ,401 ,373 

B ,655 1,000 ,661 ,589 ,482 ,533 

C ,519 ,661 1,000 ,600 ,518 ,435 

D ,334 ,589 ,600 1,000 ,567 ,743 

E ,401 ,482 ,518 ,567 1,000 ,552 

F ,373 ,533 ,435 ,743 ,552 1,000 

Quadro 4.9: Matriz de correlação das assertivas e alfa de Cronbach do item 6 – Situação inicial. 

Fonte: O autor. 

 

 

Nesta situação inicial foi obtido um coeficiente alfa de Cronbach = 0,862. Desta 

forma, como este valor é superior a 0,70, para o item 6 foi confirmada a existência de 

consistência interna. 

 b c d e f 

b 1,000 ,663 ,591 ,479 ,534 

c ,663 1,000 ,601 ,515 ,436 

d ,591 ,601 1,000 ,564 ,743 

e ,479 ,515 ,564 1,000 ,550 

f ,534 ,436 ,743 ,550 1,000 

Quadro 4.10: Matriz de correlação das assertivas e alfa de Cronbach do item 6 – Situação final sem a 

variável a. 

Fonte: O autor. 

 

 

 

Nas simulações feitas pelo software, foi verificado que poderia haver uma 

elevação do coeficiente alfa excluindo a variável a relativa a este item.  

 

Nesta situação final foi obtido um coeficiente alfa de Cronbach = 0,863. Desta 

forma, como este valor é superior a 0,70, para o item 6 foi confirmada a existência de 

consistência interna. 
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c) Barreiras 

 a b c d e 

a 1,000 ,459 ,137 ,216 ,247 

b ,459 1,000 ,190 ,240 ,395 

c ,137 ,190 1,000 ,218 ,229 

d ,216 ,240 ,218 1,000 ,592 

e ,247 ,395 ,229 ,592 1,000 

Quadro 4.11: Matriz de correlação das assertivas e alfa de Cronbach do item 7 – Situação inicial. 

Fonte: O autor. 

 

Nesta situação inicial foi obtido um coeficiente alfa de Cronbach = 0,600. Desta 

forma, como este valor é inferior a 0,70, para o item 7 não foi confirmada a existência 

de consistência interna. 

 

 a b d e 

a 1,000 ,458 ,225 ,254 

b ,458 1,000 ,245 ,390 

d ,225 ,245 1,000 ,594 

e ,254 ,390 ,594 1,000 

Quadro 4.12: Matriz de correlação das assertivas e alfa de Cronbach do item 7 – Situação final sem a 

variável c. 

Fonte: O autor. 

 

Nas simulações feitas pelo software, foi verificado que poderia haver uma 

elevação do coeficiente alfa excluindo a variável c relativa a este item.  

 

Nesta situação final foi obtido um coeficiente alfa de Cronbach = 0,691. Desta 

forma, como este valor é muito próximo de 0,70, para o item 7 foi confirmada a 

existência de consistência interna. 

 

III. Cultura de Segurança 

 

a) Vertente: Ambiente de Trabalho 

 a b c d e f g h 

a 1,000 ,381 ,357 ,360 ,051 ,294 ,057 ,249 

b ,381 1,000 ,068 ,178 ,049 ,051 ,041 -,065 

c ,357 ,068 1,000 ,403 ,267 ,232 ,229 ,423 

d ,360 ,178 ,403 1,000 ,221 ,376 ,036 ,178 

e ,051 ,049 ,267 ,221 1,000 -,008 ,312 ,242 

f ,294 ,051 ,232 ,376 -,008 1,000 -,066 ,184 

g ,057 ,041 ,229 ,036 ,312 -,066 1,000 ,385 

h ,249 -,065 ,423 ,178 ,242 ,184 ,385 1,000 

i ,377 ,124 ,429 ,418 ,232 ,362 ,177 ,383 

j -,052 -,104 ,196 ,170 ,268 -,036 ,259 ,220 

k ,009 ,103 ,236 ,224 ,274 ,042 ,196 ,185 

Quadro 4.13: Matriz de correlação das assertivas e alfa de Cronbach do item 8 – Situação inicial. 

Fonte: O autor. 
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Nesta situação inicial foi obtido um coeficiente alfa de Cronbach = 0,736. Desta 

forma, como este valor é superior a 0,70, para o item 8 foi confirmada a existência de 

consistência interna. 

 

 a c d e f g h i 

a 1,000 ,357 ,360 ,051 ,294 ,057 ,249 ,377 

c ,357 1,000 ,403 ,267 ,232 ,229 ,423 ,429 

d ,360 ,403 1,000 ,221 ,376 ,036 ,178 ,418 

e ,051 ,267 ,221 1,000 -,008 ,312 ,242 ,232 

f ,294 ,232 ,376 -,008 1,000 -,066 ,184 ,362 

g ,057 ,229 ,036 ,312 -,066 1,000 ,385 ,177 

h ,249 ,423 ,178 ,242 ,184 ,385 1,000 ,383 

i ,377 ,429 ,418 ,232 ,362 ,177 ,383 1,000 

j -,052 ,196 ,170 ,268 -,036 ,259 ,220 ,216 

k ,009 ,236 ,224 ,274 ,042 ,196 ,185 ,260 

Quadro 4.14: Matriz de correlação das assertivas e alfa de Cronbach do item 8 – Situação final sem a 

variável b. 

Fonte: O autor. 

 

 

Nas simulações feitas pelo software, foi verificado que poderia haver uma 

elevação do coeficiente alfa excluindo a variável b relativa a este item.  

 

Nesta situação final foi obtido um coeficiente alfa de Cronbach = 0,749. Desta 

forma, como este valor é superior a 0,70, para o item 7 foi confirmada a existência de 

consistência interna. 

 

 

b) Vertente: Motivação Individual 

 a b c d e f 

a 1,000 ,478 ,398 ,355 ,399 ,399 

b ,478 1,000 ,697 ,418 ,492 ,466 

c ,398 ,697 1,000 ,585 ,550 ,370 

d ,355 ,418 ,585 1,000 ,460 ,258 

e ,399 ,492 ,550 ,460 1,000 ,432 

f ,399 ,466 ,370 ,258 ,432 1,000 

Quadro 4.15: Matriz de correlação das assertivas e alfa de Cronbach do item 9 – Situação inicial. 

Fonte: O autor. 

 

 

Nesta situação foi obtido um coeficiente alfa de Cronbach = 0,829. Desta forma, 

como este valor é superior a 0,70, para o item 9 foi confirmada a existência de 

consistência interna. 
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c) Vertente: Carga Física 

 a b c d e f 

a 1,000 ,412 ,243 ,196 ,219 ,065 

b ,412 1,000 ,375 ,198 ,320 ,194 

c ,243 ,375 1,000 ,345 ,239 ,288 

d ,196 ,198 ,345 1,000 ,479 ,273 

e ,219 ,320 ,239 ,479 1,000 ,388 

f ,065 ,194 ,288 ,273 ,388 1,000 

Quadro 4.16: Matriz de correlação das assertivas e alfa de Cronbach do item 10 – Situação inicial. 

Fonte: O autor. 

 

Nesta situação foi obtido um coeficiente alfa de Cronbach = 0,700. Desta forma, 

como este valor é igual a 0,70, para o item 10 foi confirmada a existência de 

consistência interna. 

 

 

IV. Comportamento de Risco 

 a b c d e f 

A 1,000 ,608 ,472 ,534 ,538 ,448 

B ,608 1,000 ,378 ,503 ,497 ,379 

C ,472 ,378 1,000 ,591 ,474 ,549 

D ,534 ,503 ,591 1,000 ,697 ,639 

E ,538 ,497 ,474 ,697 1,000 ,670 

F ,448 ,379 ,549 ,639 ,670 1,000 
 

Quadro 4.17: Matriz de correlação das assertivas e alfa de Cronbach do Item 11 – Situação inicial. 

Fonte: O autor. 

 

Nesta situação foi obtido um coeficiente alfa de Cronbach = 0,868. Desta forma, 

como este valor é superior a 0,70, para o item 11 foi confirmada a existência de 

consistência interna. 

 

 

V. Conforto do EPI 

 a b c d e f g h i j k 

a 1,000 ,156 ,492 ,510 ,310 ,201 ,431 ,179 ,352 ,247 ,345 

b ,156 1,000 ,300 ,182 ,365 ,680 ,254 ,688 ,246 ,313 ,232 

c ,492 ,300 1,000 ,655 ,450 ,475 ,593 ,361 ,562 ,444 ,350 

d ,510 ,182 ,655 1,000 ,314 ,402 ,497 ,244 ,428 ,290 ,313 

e ,310 ,365 ,450 ,314 1,000 ,462 ,314 ,358 ,380 ,372 ,294 

f ,201 ,680 ,475 ,402 ,462 1,000 ,315 ,699 ,356 ,440 ,237 

g ,431 ,254 ,593 ,497 ,314 ,315 1,000 ,258 ,614 ,416 ,504 

h ,179 ,688 ,361 ,244 ,358 ,699 ,258 1,000 ,283 ,374 ,247 

i ,352 ,246 ,562 ,428 ,380 ,356 ,614 ,283 1,000 ,555 ,543 

j ,247 ,313 ,444 ,290 ,372 ,440 ,416 ,374 ,555 1,000 ,476 

k ,345 ,232 ,350 ,313 ,294 ,237 ,504 ,247 ,543 ,476 1,000 

Quadro 4.18: Matriz de correlação das assertivas e alfa de Cronbach do Item 12 – Situação inicial. 

Fonte: O autor. 
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Nesta situação foi obtido um coeficiente alfa de Cronbach = 0,873. Desta forma, 

como este valor é superior a 0,70, para o item 12 foi confirmada a existência de 

consistência interna. 

 

 

4.2.3 - Sobre a Análise de Confiabilidade dos Subconstructos (Consistência 

Interna) 

 

Tendo como objetivo testar a confiabilidade das escalas, foi efetuada uma 

análise de itens adotados na construção do questionário 1. Esta análise, dentre outras 

coisas, possibilita estudar as propriedades das escalas e dos itens que dela fazem parte. 

 

Quando se trabalhou com uma série de escalas aditivas (cujas respostas a cada 

item são somadas e após obtida uma pontuação final conjunta), seria necessário 

determinar se os itens são internamente consistentes. 

 

A análise da confiabilidade possibilitou medir a consistência interna entre 

escalas e também reduzir o tamanho do questionário. Houve um abatimento de até 

37,5% em um dos itens, além da exclusão do item 4, conforme pode ser observado na 

tabela 4.4. De um modo geral, das 74 questões iniciais, a técnica aplicada no presente 

questionário permitiu permanecer com apenas 61 questões. 

QUESTÃO 

ANTES DEPOIS 

% DE 

REDUÇÃO DOS 

ITENS 

N° 

ITENS 

COEFICIENTE ALFA 

DE CRONBACH 

N° 

ITENS 

COEFICIENTE ALFA 

DE CRONBACH 

1 6 0,820 6 0,820 0,00% 

2 5 0,716 5 0,716 0,00% 

3 8 0,866 5 0,920 37,50% 

4 5 0,601 0 0,601 100,00% 

5 8 0,866 6 0,890 25,00% 

6 6 0,862 5 0,863 16,70% 

7 5 0,600 4 0,691 20,00% 

8 11 0,736 10 0,749 9,10% 

9 6 0,829 6 0,829 0,00% 

10 6 0,700 6 0,700 0,00% 

11 8 0,868 8 0,868 0,00% 

TOTAL 74 - 61 - 17,57% 

Tabela 4.4: Resumo dos resultados da análise de itens do questionário 1. 

Fonte: O autor. 
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No questionário 2, cujo único subconstructo era o Conforto do EPI o qual 

contava com 11 itens, este apresentou coeficiente alfa de Cronbach de 0,873. Sendo este 

valor foi superior a 0,70, não houve necessidade de redução nos itens. 

 

 

4.2.4 – Validade do Constructo (Análise de Fator) 

 

Conforme disposto no capítulo 03, na técnica de análise de fator será utilizada a 

extração “a priori”, pois os constructos já foram definidos, cabendo então neste 

momento atual a verificação da confirmação dos mesmos. Salienta-se ainda que nesta 

análise cada um dos itens (podendo ser subconstructos ou suas vertentes) será 

considerado isoladamente como um constructo, sobre o qual será extraído um único 

fator. 

 

Como a amostra possuía 278 integrantes, desta forma, conforme o gráfico 4.1 

(gerado conforme os valores do quadro 3.3 – disposto no Capítulo 3) calculou-se que o 

limite inferior de definição da significância do carregamento adotado seria de 0,34. 

 

Assim, os itens a seguir contemplam a verificação da importância das assertivas 

na pesquisa, colaborando para concluir pela sua manutenção ou retirada no instrumento 

final de análise estatística. 

 

Gráfico 4.1: Plotagem da tabela de carregamento por tamanho da amostra. 

Fonte: O autor. 
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I. Percepção Individual do Risco 

 

a)  Vertente: Identificação das Fontes de Risco 

  Carregamento: Item 1 

a 0,843 

b 0,630 

c 0,820 

d 0,614 

e 0,694 

f 0,609 

Quadro 4.19: Análise de fator nos dados da pesquisa - Item 1. 

Fonte: O autor. 

 

Pela análise do quadro 4.19, conclui-se que no Item 1os fatores de carregamento 

de todas as assertivas são superiores ao limite inferior de 0,34. Sendo assim, foi 

confirmada integralmente a validação do constructo relativo ao subconstructo 

Percepção Individual do Risco; vertente: Identificação das Fontes de Risco. 

b)  Vertente: Conhecimentos Sobre o Ruído 

 
Carregamento: Item 2 

a 0,329 

b 0,462 

c 0,445 

d 0,600 

e 0,565 

Quadro 4.20: Análise de fator nos dados da pesquisa - Item 2. 

Fonte: O autor. 

 

Pela análise do quadro 4.20, conclui-se que no Item 2 os fatores de carregamento 

de quase todas as assertivas são superiores ao limite inferior de 0,34, exceto a de letra a. 

Sendo assim, foi confirmada parcialmente a validação do constructo relativo ao 

subconstructo Percepção Individual do Risco; vertente: Conhecimentos Sobre o Ruído. 

 

c) Vertente: Percepção da Eficiência do EPI 

  
Carregamento: Item 3 (já sem as assertivas a, 

b e c) 

d 0,752 

e 0,794 

f 0,765 

g 0,671 

h 0,808 

Quadro 4.21: Análise de fator nos dados da pesquisa - Item 3 (já sem as assertivas a, b e c). 

Fonte: O autor. 
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Pela análise do quadro 4.21, conclui-se que no Item 3 (já sem as assertivas a, b e 

c extraídas após análise de confiabilidade) os fatores de carregamento de todas as 

assertivas são superiores ao limite inferior de 0,34. Sendo assim, foi confirmada 

integralmente a validação do constructo relativo ao subconstructo Percepção Individual 

do Risco; vertente: Percepção da Eficiência do EPI. 

 

d)  Vertente: Meios de Proteção 

 

Acerca do constructo Percepção Individual do Risco; vertente: Meios de 

Proteção, após análise de confiabilidade, decidiu-se que essa assertiva foi considerada 

confusa e que induzia ao erro. Desta forma, com base na análise de fator (menor 

carregamento entre os subconstructos) e a análise de confiabilidade (baixa correlação 

com os demais subconstructos), decidiu-se pela retirada desta assertiva. 

 

 

II. Outros Fatores Cognitivos 

 

a)  Percepção dos Efeitos 

  Carregamento: Item 5 (já sem as assertivas b e c) 

a 0,592 

d 0,642 

e 0,716 

f 0,626 

g 0,762 

h 0,547 

Quadro 4.22: Análise de fator nos dados da pesquisa -Item 5 (sem as assertivas b e c). 

Fonte: O autor. 

 

Pela análise do quadro 4.22, conclui-se que no Item 5 (já sem as assertivas b e c 

extraídas após análise de confiabilidade) os fatores de carregamento de todas as 

assertivas são superiores ao limite inferior de 0,34. Sendo assim, foi confirmada 

integralmente a validação do constructo relativo ao subconstructo Percepção dos 

Efeitos. 
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b)  Expectativa e Valorização dos Resultados 

 

  Carregamento: Item 6 (já sem a assertiva a) 

b 0,652 

c 0,628 

d 0,760 

e 0,580 

f 0,656 

Quadro 4.23: Análise de fator nos dados da pesquisa - Item 6 (já sem a assertiva a). 

Fonte: O autor. 

 

 

Pela análise do quadro 4.23, conclui-se que no Item 6 (já sem a assertiva a 

extraída após análise de confiabilidade) os fatores de carregamento de todas as 

assertivas são superiores ao limite inferior de 0,34. Sendo assim, foi confirmada 

integralmente a validação do constructo relativo ao subconstructo Expectativa e 

Valorização dos Resultados. 

 

 

c) Barreiras 

  Carregamento: Item 7 (já sem a assertiva c) 

a 0,406 

b 0,514 

d 0,530 

e 0,641 

Quadro 4.24: Análise de fator nos dados da pesquisa - Item 7 (já sem a assertiva c). 

Fonte: O autor. 

 

 

Pela análise do quadro 4.24, conclui-se que no Item 7 (já sem a assertiva c 

extraída após análise de confiabilidade) os fatores de carregamento de todas as 

assertivas são superiores ao limite inferior de 0,34. Sendo assim, foi confirmada 

integralmente a validação do constructo relativo ao subconstructo Barreiras. 
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III.  Cultura de Segurança 

 

a)  Vertente: Ambiente de Trabalho 

  Carregamento: Item 8 (já sem a assertiva b) 

a 0,548 

c 0,549 

d 0,599 

e 0,469 

f 0,566 

g 0,676 

h 0,634 

i 0,593 

j 0,643 

k 0,668 

Quadro 4.25: Análise de fator nos dados da pesquisa - Item 8 (já sem a assertiva b). 

Fonte: O autor. 

 

 

Pela análise do quadro 4.25, conclui-se que no Item 8 (já sem a assertiva b 

extraída após análise de confiabilidade) os fatores de carregamento de todas as 

assertivas são superiores ao limite inferior de 0,34. Sendo assim, foi confirmada 

integralmente a validação do constructo relativo ao subconstructo Percepção Cultura de 

Segurança; vertente: Ambiente de Trabalho. 

 

 

b)  Vertente: Motivação Individual 

 

  Carregamento: Item 9 

a 0,433 

b 0,668 

c 0,690 

d 0,461 

e 0,564 

f 0,428 

Quadro 4.26: Análise de fator nos dados da pesquisa - Item 9. 

Fonte: O autor. 

 

 

Pela análise do quadro 4.26, conclui-se que no Item 9 os fatores de carregamento 

de todas as assertivas são superiores ao limite inferior de 0,34. Sendo assim, foi 
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confirmada integralmente a validação do constructo relativo ao subconstructo 

Percepção Cultura de Segurança; vertente: Motivação Individual. 

 

 

c)  Vertente: Carga Física 

  Carregamento: Item 10 

a 0,688 

b 0,659 

c 0,456 

d 0,541 

e 0,599 

f 0,545 

Quadro 4.27: Análise de fator nos dados da pesquisa - Item 10. 

Fonte: O autor. 

 

 

Pela análise do quadro 4.27, conclui-se que no Item 10 os fatores de 

carregamento de todas as assertivas são superiores ao limite inferior de 0,34. Sendo 

assim, foi confirmada integralmente a validação do constructo relativo ao subconstructo 

Percepção Cultura de Segurança; vertente: Carga Física. 

IV. Comportamento de Risco 

  Carregamento: Item 11 

a 0,562 

b 0,457 

c 0,526 

d 0,737 

e 0,676 

f 0,614 

Quadro 4.28: Análise de fator nos dados da pesquisa - Item 11. 

Fonte: O autor. 

 

 

Pela análise do quadro 4.28, conclui-se que no Item 11 os fatores de 

carregamento de todas as assertivas são superiores ao limite inferior de 0,34. Sendo 

assim, foi confirmada integralmente a validação do constructo relativo ao subconstructo 

Comportamento de Risco. 
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V. Conforto do EPI 

  Carregamento: Item 12 

a 0,470 

b 0,764 

c 0,666 

d 0,538 

e 0,406 

f 0,792 

g 0,641 

h 0,770 

i 0,624 

j 0,456 

k 0,450 

Quadro 4.29: Análise de fator nos dados da pesquisa - Item 12. 

Fonte: O autor. 

 

 

Pela análise do quadro 4.29, conclui-se que no Item 12 os fatores de 

carregamento de todas as assertivas são superiores ao limite inferior de 0,34. Sendo 

assim, foi confirmada integralmente a validação do constructo relativo ao subconstructo 

Conforto do EPI. 

 

 

4.3 - DESCRIÇÕES DOS SUBCONSTRUCTOS 

 

A maioria dos subconstructos, incluindo os conceitos a estes pertinentes, foi 

esclarecida com detalhe no capítulo 02, entretanto, algumas delas não foram obtidas 

diretamente da aplicação dos questionários, mas do tratamento posterior dos dados ou 

avaliações ambientais e audiometrias.  

 

Assim, neste momento, será apresentada, acerca de sua origem e classificação de 

todos os subconstructos utilizados na análise dos resultados, a forma como foram 

obtidas. 
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4.3.1 – Idade 

 

Este subconstructo computa a idade, em anos, do trabalhador que está sendo 

avaliado. No tratamento estatístico posterior este subconstructo não sofreu qualquer 

transformação. 

 

 

4.3.2 – Sexo 

 

Este segundo subconstructo registra o sexo dos empregados em questão, sendo 

classificado como masculino ou feminino. No tratamento estatístico posterior este 

subconstructo não sofreu qualquer transformação. 

 

 

4.3.3 - Percepção do Risco 

 

Conforme exposto no capítulo 3, o subconstructo Percepção do Risco foi 

inicialmente segmentado em quatro vertentes distintas:  

 

 Identificação das fontes de risco; 

 

 Conhecimento sobre o ruído; 

 

 Percepção da eficiência do EPI; 

 

 Meios de proteção. 

 

Após a análise do coeficiente alfa de Cronbach, com os dados obtidos nos 

questionários, decidiu-se por excluir a vertente Meios de proteção, por possuir um grau 

de confiabilidade inferior ao necessário. 
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Já na análise de confiabilidade da vertente Percepção da eficiência do EPI, 

optou-se por excluir os itens c, b e a, por colaborarem para um incremento significativo 

no coeficiente alfa de Cronbach. 

 

Desta forma, o subconstructo associado à percepção do risco era composto pelo 

somatório das pontuações obtidas nas três vertentes listadas anteriormente. Assim, este 

subconstructo possui um valor mínimo de 16 (=6+5+5+0) e máximo de 80 

(=30+25+25+0) correspondendo, respectivamente, a uma menor e maior percepção do 

risco. 

 

 

4.3.4 - Percepção dos Efeitos 

 

O subconstructo Percepção dos Efeitos é relativo à percepção individual dos 

efeitos do ruído sobre o trabalhador avaliado. 

 

Na análise de confiabilidade deste subconstructo optou-se por excluir os itens b 

e c, por colaborarem para um incremento no coeficiente alfa de Cronbach. 

 

Assim após os ajustes supracitados a pontuação poderia oscilar entre 6 e 30 

pontos, que correspondem, respectivamente, às situações de mínima e máxima 

percepção dos efeitos do ruído. 

 

 

4.3.5 - Expectativa e Valorização dos Resultados 

 

O subconstructo Expectativa e Valorização dos Resultados está relacionado com 

a dimensão relativa à expectativa percepção individual da eficácia do comportamento 

seguro, onde, no caso do agente ruído, é provável que este aspecto possa influenciar na 

utilização do EPI auditivo. 

 

Na análise de confiabilidade deste subconstructo optou-se por excluir o item a, 

por colaborar para um incremento no coeficiente alfa de Cronbach. 
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Assim após o ajuste supracitado a pontuação poderia oscilar entre 5 e 25 pontos, 

que correspondem, respectivamente, às situações de mínima e máxima expectativa e 

valorização dos resultados. 

 

 

4.3.6 - Barreiras 

 

O subconstructo Barreiras está associado com possibilidade de impedimentos 

práticos que impeçam o perfeito uso do EPI auditivo. 

 

Na análise de confiabilidade deste subconstructo optou-se por excluir o item c, 

para de esta forma agregar mais confiabilidade, segundo o coeficiente alfa de Cronbach. 

 

Assim, após o ajuste supracitado, a pontuação poderia oscilar entre 4 e 20 

pontos, que correspondem, respectivamente, às situações mínima e máxima relativas ao 

subconstructo em tela. 

 

 

4.3.7 - Cultura de Segurança 

 

Na análise do subconstructo que aborda as questões relativas ao ambiente de 

trabalho, ou seja, a Cultura de Segurança, foram estudadas as seguintes vertentes: 

 Ambiente de Trabalho; 

 Motivação Individual; e 

 Carga Física. 

 

Na análise de confiabilidade relativa à vertente Ambiente de Trabalho optou-se 

por excluir o item b, para desta forma incrementar o grau de confiabilidade verificado 

pelo coeficiente alfa de Cronbach. 

 

Assim, verificando a composição deste subconstructo atrelado às três vertentes 

anteriores, o intervalo de pontuação seria entre 22 (=10+6+6) e 110 (=50+30+30) 

correspondendo, respectivamente, às situações mínima e máxima relativas ao 

subconstructo em tela. 
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4.3.8 - Comportamento de Risco 

 

Tal subconstructo tem como meta medir as atitudes do trabalhador, no que tange 

à adoção de comportamentos considerados de risco para sua saúde auditiva. Podendo 

oscilar entre 8 e 40 pontos, correspondendo aos comportamentos mínimo e máximo 

comportamento de risco, respectivamente. 

 

 

4.3.9 - Índice de Risco 

 

O subconstructo índice de risco pretende quantificar o grau de risco, associado à 

perda de audição por exposição ao ruído, a que os empregados estão submetidos 

diariamente ao logo dos anos trabalhados.  

 

Para isso procurou-se lançar mão de um índice que contemplasse tanto o nível 

pressão sonora quanto também os anos de exposição ocupacional ao mesmo. 

 

Desta forma optou-se por adotar a matriz do risco de perda de audição, conforme 

a figura 3.7 exposta no capítulo anterior, onde foi expandida a matriz original constante 

na NP 1733 (1981). Este índice corresponde a um risco mínimo e máximo de perda de 

audição por exposição ao ruído. 

 

A nova matriz de risco de perdas auditivas decorrentes da exposição ao ruído 

permite diferenciar exposições a Níveis de Pressão Sonora e/ou Anos de Exposição ao 

Ruído que antes se encontravam na mesma classe de valores.  

 

Na quantificação foi considerada a existência de exposições anteriores, onde a 

duração da atual exposição foi adicionada à duração de exposição no posto de trabalho 

anterior, sendo que nos casos em que os trabalhadores referiram exposições ao ruído 

apresentando diferenças significativas face à atual exposição, os diversos períodos eram 

considerados em separado. Nos moldes de Pell (1972), quando o trabalhador 

classificava a exposição anterior de acordo com as 3 alternativas, essa exposição era 

considerada como sendo de 85 dB (A) se classificada de pouco intensa, de 90 dB (A) se 

intensa e de 95 dB (A) se muito intensa . 
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4.3.10 – Produtos Químicos Ototóxicos 

 

Este subconstructo se relaciona com o uso de produtos químicos ototóxicos 

pelos trabalhadores avaliados. Sobre os aspectos relativos à pontuação e o 

desenvolvimento do índice, foram adotados os seguintes parâmetros como parâmetro o 

quantitativo de agentes químicos ototóxicos, acima do limite de tolerância, que o 

empregado avaliado estivesse exposto. 

 

 

4.3.11 - Formação 

 

O subconstructo relativo à formação (nas áreas da Higiene e Segurança do 

Trabalho, Ruído e Proteção Auditiva, Prevenção de Perda Auditiva Induzida pelo Ruído 

e Uso correto de plugs e abafadores) é constituído pelo somatório do número total das 

ações de formação em que os trabalhadores estiveram envolvidos. 

 

 

4.3.12 - Utilização de EPI 

 

Este subconstructo corresponde ao valor percentual de utilização do 

equipamento de proteção individual auditivo, podendo oscilar desde o valor mínimo de 

0%, correspondendo a não utilização do EPI, até 100%, se o trabalhador utilizar o EPI 

auditivo durante toda sua jornada de trabalho. 

 

 

4.3.13 - Índice de Conforto do EPI 

 

Foi avaliado também o Índice de Conforto do EPI, onde se mediu o conforto 

proporcionado pela utilização dos equipamentos de proteção individuais auditivos 

(considerando apenas os trabalhadores que citavam utilizá-lo). 
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4.3.14 - Perdas Auditivas 

 

O subconstructo perdas auditivas demonstra as atenuações audiométricas 

médias de cada indivíduo, calculadas de acordo com a equação 3.2, para fins de 

caracterização de redução da capacidade auditiva dos empregados avaliados. 

 

 

4.4 – RESULTADOS DOS QUESTIONÁRIOS 

 

Com os resultados obtidos através da coleta de dados por meio dos 

questionários, serão analisadas as variáveis disponíveis, permitindo assim contemplar 

um panorama inicial da empresa avaliada, caracterizando sua organização interna no 

que tange ao setor de segurança e saúde do trabalho e suas políticas de controle de ruído 

ocupacional implementadas, através do Questionário 0.  Serão verificados também os 

resultados proporcionados pelas pontuações dos quesitos do Questionário 1. 

 

Já os dados obtidos no Questionário 2, que visam caracterizar a exposição não 

profissional ao ruído e antecedentes familiares de perdas auditivas, permitirão excluir da 

amostra os empregados com perdas auditivas que não sejam decorrentes da prática 

laboral. Também será caracterizada a prévia formação sobre ruído dos indivíduos 

avaliados e suas perdas auditivas além do percentual de tempo de uso do EPI, objeto da 

variável dependente do primeiro constructo avaliado. Será apresentado ainda o resultado 

das audiometrias, possibilitando definir o grau de perda auditiva do empregado 

estudado, permitindo desta forma caracterizar a variável dependente do segundo 

constructo pesquisado. 

 

 

4.4.1 – Questionário 0 

 

O Questionário 0 objetiva contemplar um panorama inicial da empresa avaliada, 

caracterizando sua organização interna no que tange ao setor de segurança e saúde do 

trabalho e políticas de controle de ruído ocupacional implementadas. 
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QUESTIONÁRIO 0: CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

Resposta 

Há serviços internos de SMS? Sim 

Médico de trabalho em tempo integral? Não 

Efetua avaliações ambientais de ruído anuais? Sim 

Já tomou alguma medida de combate ao ruído: 

 Técnicas Sim 

Organizacionais Não 

Proteção Coletiva Sim 

Tipo de proteção Individual? Plugs/Abafadores 

Protetores disponíveis no local? Sim 

Plano de Conservação da Audição implementado? Sim 

Trabalhadores realizam audiometrias? Sim 

 

Tabela 4.5:Resultados obtidos no Questionário 0 (N=4). 

Fonte: O autor. 

 

 

 

O questionário inicial traçou um panorama muito positivo da empresa, 

demonstrando a presença de serviços internos de segurança e saúde do trabalho, 

entretanto não foram evidenciados médicos do trabalho em tempo integral, conforme 

mostrado na tabela 4.5. 

 

Também como aspecto agregador de valor para a área laboral, constatou-se a 

existência de avaliações ambientais anuais e aplicação de medidas técnicas e individuais 

de controle da exposição aos níveis elevados de pressão sonora. Como aspecto negativo 

destaca-se o fato de não haver informação disponível acerca da implementação de 

medidas organizacionais de combate ao ruído. 

 

Os EPIs adotados pelos trabalhadores são os plugs de inserção e abafadores, 

sendo estes disponíveis nos locais de trabalho. Verificou-se ainda que aos visitantes 

eventuais são oferecidos plugs de espuma moldável. 

 

Foi contado ainda que a empresa já possuía seu Plano de Conservação Auditiva 

(PCA) efetivamente consolidado e implementado. Anualmente todos os trabalhadores 

expostos ao ruído realizam exames audiométricos para fins de detecção precoce de 

perda auditiva induzida por ruído ocupacional, fato este que corrobora com a resposta 

acerca da existência do PCA. 
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4.4.2 – Questionário 1 

 

A tabela 4.6 exibe resumidamente os resultados proporcionados pelas 

pontuações no Questionário 1, através da entrevista dos 278 empregados da amostra. 

Ainda são expostos dados acerca de cada uma das vertentes integrantes dos 

subconstructos percepção do risco e cultura de segurança. 

 

As pontuações conseguidas, dispostas na tabela 4.6, indicam que a maioria é 

superior ao valor médio, quando considerado o intervalo admissível de pontuação. A 

exceção fica por conta do subconstructo comportamento de risco, pois assim como 

barreiras possui escala de pontuação propositalmente invertida. Assim, demonstrou-se 

uma baixa tolerância/hábito de exposição a situações de risco ao agente físico ruído no 

ambiente laboral. 

 

 

Dimensão 
Amplitude Possível Amplitude Obtida Pontuação 

[Min ; Max] [Min ; Max] média dp 

PERCEPÇÃO DO RISCO 

      Fontes de perigo 6 30 6 30 24,8 4,5 

Conhecimento 5 25 12 25 23,2 2,2 

Auto-eficácia 8 40 12 40 32,5 5,0 

Proteção 2 25 10 25 18,4 3,0 

Total 21 120 40 120 99,0 5,9 

PERCEPÇÃO DOS EFEITOS 8 40 8 40 20,8 6,2 

EXP. E VAL. DOS RESULTADOS 6 30 12 30 26,2 3,3 

BARREIRAS 5 25 5 45 16,3 4,1 

CULTURA DE SEGURANÇA       
Ambiente de trabalho 11 55 16 55 35,4 6,1 

Motivação ocupacional 6 30 6 30 16,0 4,7 

Carga física 6 30 6 30 14,9 4,6 

Total 23 115 28 115 66,3 11,5 

COMPORTAMENTO DE RISCO 8 40 6 30 10,0 4,4 

 

Tabela 4.6: Pontuação no Questionário 1 (N=278). 

Fonte: O autor. 
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4.4.3 – Questionário 2 

 

I. Exposição não profissional e antecedentes de perdas auditivas 

 

Objetivando reduzir possíveis erros de interpretação do subconstructo perdas 

auditivas, uma vez que o mesmo neste estudo relaciona-se predominantemente com as 

doenças de fulcro ocupacional, identificaram-se os empregados com características de 

exposição ao ruído de foro não ocupacional, tais como: prática de caça, tiro, serviço 

militar, automobilismo e afins, uso habitual de ferramentas ruidosas e afins, 

habitualidade de audição de música e afins. Também foi mapeada a existência de 

antecedentes (pessoais ou familiares) de perdas auditivas que pudessem influenciar o 

subconstructo em questão. 

 

Analisando os trabalhadores que declaram ter sofrido intensa exposição não 

profissional ao ruído, assim como também os que apresentavam antecedentes (pessoais 

ou familiares) de perdas auditivas, foram identificados 14 indivíduos cujas 

características de exposição ao ruído e/ou existência de antecedentes familiares de 

perdas auditivas impactavam claramente nos graus de perda auditiva, quando se 

comparava também com a idade.  

Condição Natureza N 

Tempo 

estimado 

(anos) 

média dp 

Exposição não 

profissional 

 

 

Caça, Tiro, Serviço Militar 13 

10,9 7,3 
 

Automobilismo e afins 10 

 

Ferramentas ruidosas e afins 33 

 

Audição de música e afins 40 

  Outros 

 

0 

Antecedentes 

 Familiares   15 
- - 

 

Pessoais  Traumatismos cranianos 0 - - 

  

Uso de remédios ototóxicos 3 - - 

  

Doenças infecciosas 3 - - 

    Doenças severas de foro otológico 1 - - 

 
Tabela 4.7: Indivíduos da amostra com exposição não profissional e antecedentes familiares de perdas 

auditivas. 

Fonte: O autor. 
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Os dados sobre a condição de exclusão são apresentados na tabela 4.7, e a 

estimativa de média de perdas auditivas versus idade, na amostra, podem ser observados 

no gráfico 4.2.  Os 14 indivíduos identificados foram retirados da amostra, para que não 

houvesse possível enviesamento dos resultados obtidos. 

 

 

Gráfico 4.2: Média das perdas auditivas na amostra (Idade [anos] X Perdas [dB]). 

Fonte: O autor. 

 

 

II. Formação 

 

A tabela 4.8 contempla os resultados obtidos nas questões sobre o subconstructo 

formação, que contempla duas vertentes, a formação propriamente dita (em Higiene e 

Segurança no Trabalho assim como sobre Ruído e Proteção Auditiva) e a instrução 

(sobre Prevenção de PAIR e Uso Correto de Protetores Auditivos). 

 

Na vertente instrução, foi observado que mais de 50% dos empregados 

declararam ter recebido orientação sobre prevenção de PAIR ou uso correto dos 

protetores de ruído.  

 

Entretanto, já na vertente formação, quando avaliado sobre conhecimentos 

prévios acerca de Higiene e Segurança no Trabalho, Ruído e Proteção Auditiva, menos 
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de 25% se acusaram, sendo que a média de horas, quando informada, ficava entre 22 e 

15, respectivamente. 

 

Formação/Instrução 

Número de 

Trabalhadores 

Percentual 

do total 

 

Duração da 

Ação (horas) 

 

(N) % média dp 

 

FORMAÇÃO 

    Higiene e Segurança do Trabalho 52 19% 21,9 31,1 

Ruído e Proteção Auditiva 67 24% 14,6 24,2 

 
   

 INSTRUÇÃO 
   

 Prevenção da PAIR 187 67% - - 

Uso correto de plugs e abafadores 173 62% - - 
 

Tabela 4.8: Resultados da questão relativa à formação ou instrução. 

Fonte: O autor. 
 

 

III. Uso de Equipamentos de Proteção Individual Auditivo 

 

A tabela 4.9 integra, na amostra, o quantitativo (assim como também o 

percentual) de utilização de equipamento de proteção individual auditivo. Como se pode 

observar, inclusive disponível no gráfico 4.3 também, que a taxa de utilização de EPIs 

para evitar doenças com o ruído é praticamente de 94% entre os empregado avaliados. 

Assim, a princípio os trabalhadores declararam-se como portadores de boas práticas de 

segurança, em relação a uma postura segura e que visa preservar sua integridade física, 

no que tange a evitar doenças relacionadas ao agente ruído. 

 

 

Utilização de EPI auditivo 

 

N Porcentagem (%) 

 

Não 
17 6,1% 

 

Sim 
261 93,9% 

 
Plug de inserção 201 72,3% 

 
Abafador 39 14,0% 

  Ambos 21 7,6% 
 

Tabela 4.9: Uso de equipamentos de proteção individual auditivo. 

Fonte: O autor. 
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Devido aspectos de praticidade e custo para a empresa avaliada, o plug de 

inserção é adotado por praticamente 3/4 da amostra. Observou-se ainda que o abafador 

era predominantemente utilizado nos locais com elevados níveis de pressão sonora, ou 

por pessoas com dificuldade de adaptação ao plug de inserção.  

 

Gráfico 4.3: Uso de equipamentos de proteção individual auditivo na amostra. 

Fonte: O autor. 
 

 

Conforme a tabela 4.10, das 261 pessoas que afirmaram usar a proteção auditiva, 

houve divergência de hábitos entre os sexos de 4% (88,1% para o público feminino e 

84,1% para o masculino). O gráfico 4.4 demonstra esse percentual em termos do 

número total de indivíduos (usuários de EPI) avaliados na amostra. 

 

Utilização de EPI auditivo por sexo 

Sexo 

Não Sim 

N 
Porcentagem 

(%) na amostra 
N 

Porcentagem (%) 
na amostra 

Porcentagem (%) média de 
tempo de uso por sexo 

Feminino 6 2,2% 49 17,6% 88,1 

Masculino 11 4,0% 212 76,3% 84,1 
 

Tabela 4.10: Uso de equipamentos de proteção individual auditivo por sexo. 

Fonte: O autor. 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.4: Uso de EPI auditivo por sexo na amostra. 

Fonte: O autor. 
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No gráfico 4.5 é possível observar a distribuição das respostas quanto ao tipo de 

protetor auditivo utilizado pelos trabalhadores avaliados. Destacando que houve 

empregados que declararam usar os dois tipos de protetores disponíveis (plug e 

abafador). Entretanto, este uso não era combinado, e variava de acordo com a atividade 

que era executada pelo indivíduo. Havia tarefas (como a inspeção em tanques e/ou 

banheiras) cujo uso do abafador era uma barreira para o correto desempenho da 

atividade, casos em que eram adotados os plugs de inserção. 

 

 

Gráfico 4.5: Tipo de protetores auditivos utilizados (N=278). 

Fonte: O autor. 

 

 

IV. Uso de Outros Equipamentos de Proteção Individual 

 

Na tabela 4.11 são apresentados os dados referentes à utilização de outros EPIs 

por parte dos trabalhadores inquiridos. Pela análise dos dados foi constatado que a 

percentagem de utilização de outros equipamentos de proteção é ligeiramente inferior à 

utilização de EPIs puramente contra o ruído.  

 

A diminuição na taxa de uso dos protetores é sugerida devido ao foco da amostra 

serem exclusivamente os empregados expostos ao agente ruído no ambiente laboral, não 

importando de fato os outros agentes de risco (que consequentemente demandam o uso 

de outros EPIs além dos auditivos) que foram encontrados na área de trabalho. 

 

Através dos resultados obtidos, foi verificado que nenhum dos empregados 

avaliados declarou usar o mangote para alta temperatura, necessário para proteção dos 

braços do manipulador dos cadinhos na área de fornos em uma das fábricas avaliadas. 
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21 
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Utilização de outros EPIs 

 

N Porcentagem (%) 

Não 56 20,1% 

Sim 222 79,9% 

 

Tipos de EPIs  

 
 

 

Luva 194 17% 

 

Óculos de Proteção 199 17% 

 

Respirador 165 14% 

 

Avental 103 9% 

 

Blusão/Macacão 16 1% 

 

Máscara 141 12% 

 

Calçado 214 18% 

 

Creme Protetor de Agentes Químicos 121 10% 

 

Mangote para Alta Temperatura 0 0% 

  Colete Balístico 7 1% 
 

Tabela 4.11: Uso de outros equipamentos de proteção individual – geral. 

Fonte: O autor. 

 

 

No gráfico 4.6 é possível visualizar o quantitativo de empregados, na amostra, 

que declararam utilizar outros equipamentos de proteção individual, além do auditivo, 

onde, de um total de 278 pessoas avaliadas, 222 (quase 80% do total) usam outros EPIs 

durante seu dia a dia profissional. 

 

 

 

Gráfico 4.6: Utilização de outros EPIs. 

Fonte: O autor. 
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O gráfico 4.7 demonstra, percentualmente, a taxa de uso dos outros EPIs, onde 

se verifica que os mais populares são as luvas, óculos, respiradores (filtros) e calçados 

de segurança. 

 

 

Gráfico 4.7: Percentual de uso de outros equipamentos de proteção individual – geral. 

Fonte: O autor. 

 

 

A tabela 4.12 a seguir dispõe detalhadamente, para cada um dos tipos de EPIs 

contabilizados anteriormente, o quantitativo de empregados na amostra avaliada que 

declararam realizar habitualmente para sua proteção aos agentes físicos ou químicos 

possíveis nos seus postos de trabalho. 

 

Dentre as luvas, a do tipo nitrílica de cano longo possui a maior taxa de 

utilização (77%), devido ao grande uso de produtos químicos, nocivos à pele humana, 

adotados no dia a dia do processo produtivo. Este perfil - uso de luvas químicas, está em 

conformidade com o elevado uso de óculos de proteção química, sendo quase 91% do 

uso de óculos de uma forma geral. Estes resultados são corroborados pelo fato da planta 

avaliada possuir grande uso de produtos químicos agressivos para a saúde humana. 
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O destaque também se dá pela alta utilização de calçados de segurança, item 

praticamente obrigatório em todo ambiente fabril, onde 214 (dos 278 avaliados) 

declararam usar. Mais da metade dos avaliados assumiram também fazer uso (eventual 

ou habitual) do filtro respirador contra agentes químicos - sejam estes sólidos (como as 

poeiras), líquidos (tais como névoas) ou gasosos. 

 

Utilização de outros EPIs - Detalhamento 

Porcentagem (%) Tipos de EPIs N 

226 LUVA 194 

77% Luva Nitrílica Cano Longo 174 

9% Luva Nitrílica Cano Curto 21 

5% Luva de Raspa 12 

7% Luva Nitrílica de Procedimento 15 

0% Luva de Alta Temperatura 0 

2% Luva de Vaqueta 4 

200 ÓCULOS DE PROTEÇÃO 199 

91% Óculos de Proteção Química 181 

10% Óculos de Proteção de Impacto 19 

0% Óculos de Proteção Ultra-violeta 0 

 

PROTETOR AUDITIVO 207 

 

Protetor Auditivo Plug 205 

  Protetor Auditivo Concha 198 

166 RESPIRADOR 165 

11% Respirador Semifacial PFF1 / PFF2 18 

89% Respirador Semifacial Filtro Combinado 148 

 

AVENTAL 103 

99% Avental PVC 102 

13% Avental Vaqueta 13 

0% Avental Alta Temperatura 0 

16 BLUSÃO/MACACÃO 16 

0 Blusão/Macacão Raspa 0 

100% Blusão/Macacão Impermeável 16 

147 MÁSCARA 141 

8% Máscara de Solda 12 

92% Máscara Panorama de Filtro Combinado 135 

217 CALÇADO 214 

99% Calçado de Segurança 214 

1% Calçado Impermeável 3 

100% CREME PROTETOR DE AGENTES QUÍMICOS 121 

100% MANGOTE PARA ALTAS TEMPERATURAS 0 

100% COLETE BALÍSTICO 7 

 

Tabela 4.12: Uso de outros equipamentos de proteção individual – detalhado. 

Fonte: O autor. 
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V. Tempo de utilização e conforto do equipamento de proteção auditivo 

 

Esta parte do Questionário 2 objetiva quantificar o subconstructo utilização de 

EPI, neste caso especificamente o auditivo foi considerado – devido ao foco do estudo 

em PAIR. Conforme disposto na tabela 4.13 a seguir, dos 278 empregados avaliados, a 

grande maioria - 261 - declararam usar tal equipamento, sendo que em média usavam 

seus protetores auditivos cerca de 90% da jornada. O desvio padrão ficou perto dos 18 

pontos, caracterizando uma pequena oscilação das respostas. 

 

O elevado grau de utilização de protetores auditivos nem sempre é verificado 

quando se visita as fábricas avaliadas, pois por diversos momentos foram flagrados 

grandes números de empregados sem fazer uso de tais dispositivos. Acredita-se que tal 

distorção, entre o percentual de utilização declarado em instrumento de avaliação e o 

verificado na prática, se dá pelo fato de empregados terem aversão a fornecer 

informações que poderiam colaborar para gerar provas de atos de indisciplina, como o 

não uso de um equipamento obrigatório pela empresa. 

 

 

Descrição 

 

N Unidade Média dp 

Tempo de utilização do EPI 
261 

% do turno 85,2 18,3 

Índice de conforto do EPI Escala de conforto [11;77] 54,4 13,8 

 

Tabela 4.13: Tempo de utilização e conforto do equipamento de proteção auditivo. 

Fonte: O autor. 

 

 

Em relação ao subconstructo índice de conforto do EPI, verificou-se uma média 

de 54,4 pontos, bem superior a média possível da escala, que seria de 33 pontos. Já o 

desvio padrão situou-se em quase 14 pontos, infringindo uma média oscilação nas 

respostas acerca do conforto verificado pelo uso dos equipamentos de proteção 

individual auditivos. 

 

Salienta-se que, tanto o subconstructo tempo de utilização do EPI como também 

o índice de conforto do EPI verificados se aplicam para os dois tipos de protetores 

auditivos adotados na empresa, a saber: abafador; e plug de inserção. 
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VI. Resultados das Audiometrias 

 

Os gráficos apresentam os valores médios dos limiares auditivos (valor médio de 

ambos os ouvidos) obtidos através das audiometrias, por via aérea, nos 278 

trabalhadores da amostra. 

 

O eixo vertical apresenta as perdas auditivas médias expressas em decibéis (dB). 

Observa-se que, mesmo a audiometria possuindo uma escala de medição com uma faixa 

mais abrangente que a escala ora apresentada, optou-se por ajustar o eixo do gráfico 

para se visualizar somente a faixa mínima e máxima de perdas auditivas encontradas na 

amostra. Tal ajuste melhora sensivelmente a visualização gráfica, pois evita o 

achatamento da linha, mascarando a visualização das perdas auditivas reais na amostra. 

Já o eixo horizontal dispõe a faixa de frequência em Hertz (Hz) usada nas audiometrias, 

cuja variação é de: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz. 

 

O gráfico 4.8 a seguir dispõe as perdas auditivas médias para os sexos masculino 

e feminino. Observa-se que há uma forte tendência de uma maior incidência de perdas 

auditivas no público feminino, quando se compara com a mesma amostra dos 

indivíduos do sexo masculino. 

 

 

Gráfico 4.8: Perdas auditivas médias (em dB) X frequência (em Hz) por sexo. 

Fonte: O autor. 
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Pela análise dos gráficos 4.9 a 4.12, as curvas médias das perdas auditivas nas 

Fábricas A e B parecem ser muito semelhantes, assim como também as curvas das 

Fábricas C e D. Observa-se ainda, sobretudo nas Fábricas C e D, a existência de um 

singular padrão de limiar auditivo, caracterizado por uma abrupta redução na acuidade 

auditiva na zona dos 4000-6000 Hz, típico da exposição ao ruído industrial. 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.9: Perdas auditivas médias (dB) X frequência (Hz) na Fábrica A. 

Fonte: O autor. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.10: Perdas auditivas médias (dB) X frequência (Hz) na Fábrica B. 

Fonte: O autor. 
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Gráfico 4.11: Perdas auditivas médias (dB) X frequência (Hz) na Fábrica C. 

Fonte: O autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4.12: Perdas auditivas médias (dB) X frequência (Hz) na Fábrica D. 

Fonte: O autor. 

 

 

A tabela 4.14 a seguir contempla a idade média e o seu desvio padrão, da 

amostra, segmentada por Fábrica. Tal distribuição colabora, em parte, para explicar os 

gráficos anteriores das perdas auditivas médias. Tal fato ocorre porque quanto mais 

velha a população, maior teoricamente, será sua perda auditiva, uma vez que esta cresce 

com o incremento da idade.  
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Esta situação adere-se facilmente na Fábrica C, onde há a maior média etária, 

quase 50 anos de idade, e comparando-se com os gráficos anteriores de perda auditiva 

há uma grande incidência de diminuição da capacidade auditiva pela via aérea. 

 

 

 

Fábrica 

Idade (anos) 

média dp 

FÁBRICA "A" 36,2 10,1 

FÁBRICA "B" 42,9 9,2 

FÁBRICA "C" 48,2 11,1 

FÁBRICA "D" 42,6 8,9 

   Total 39,6 9,2 

 

 

Tabela 4.14: Idade média e o seu desvio padrão, da amostra, segmentada por Fábrica. 

Fonte: O autor. 
 

 

 

4.5 - ANÁLISE ESTATÍSTICA E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Conforme apresentado no capítulo 3 Metodologia, este estudo adotou o uso de 

técnicas de análise de regressão múltipla, neste caso a Regressão Linear Múltipla, por 

meio do software SPSS disponibilizado pela empresa IBM. 

 

Antes das regressões foram verificados os gráficos de distribuição residual, 

distribuição residual parcial, e distribuição normal residual. O programa supracitado 

informa esses e outros gráficos de distribuição, sendo observados antes da utilização da 

análise dos resultados das funções de regressão estimadas.  Não foi observada nenhuma 

indicação significativa de violação da linearidade, homogeneidade, independência dos 

erros ou normalidade da distribuição dos erros que pudesse vir a comprometer o estudo. 

 

A Análise de Caminhos, ou Path Analysis, (Jöreskog e Sörbom, 1989) é uma 

técnica útil para avaliar relacionamentos múltiplos e simultâneos entre variáveis 

diretamente observadas. A Análise de Caminhos emprega mais do que uma equação de 
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regressão, permitindo, assim, que os subconstructos independentes numa equação 

possam ser dependentes em outra. 

 

O estudo desenvolvido ao longo das seções anteriores deste capítulo nos conduz 

a um diagrama de caminhos que explica o uso do EPI partindo de fatores individuais e 

contextuais que afetam fatores cognitivos e perceptuais e, por meio destes, 

indiretamente, o uso do EPI. Este diagrama é apresentado na figura 4.2. 

 

Ajustando as equações de regressão deste modelo chegamos na tabela 4.15. Esta 

apresenta todos os valores calculados dos efeitos (diretos, indiretos e totais) dos 

subconstructos estudados no modelo. 

 

Para calcular os efeitos diretos e indiretos, através do coeficiente β, foi usada 

uma metodologia específica. Exemplificando o método de cálculo, observe o 

subconstructo independente cultura de segurança e seu impacto no subconstructo 

dependente utilização do EPI.  Seu valor é oriundo da soma de dois produtos:  

 

 o primeiro produto seria o coeficiente do caminho de cultura de 

segurança até comportamento de risco pelo caminho de comportamento 

de risco a utilização de EPI;  

 

 o segundo produto seria o coeficiente de cultura de segurança até 

expectativa e valorização dos resultados vezes o coeficiente de 

percepção do risco até utilização de EPI. 

 

Desta forma, como o valor do efeito indireto é obtido pela multiplicação dos 

Coeficientes β que compõem esse caminho, logo teremos:  

 

 (0,074 * -0,132) + (0,096 * 0,222 * 0,182) 

 

O produto destes valores é igual a -0,006, valor apresentado como o efeito 

indireto do subconstructo em tela. 
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Figura 4.2: Diagrama de caminho consolidado do constructo Utilização de EPI. 

Fonte: O autor. 

 

 

 

Tabela 4.15: Resumo dos efeitos direto, indireto e total no constructo Utilização de EPI. 

Fonte: O autor. 
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 Já na análise sobre a PAIR, o diagrama deve incluir também o efeito direto sobre 

o constructo final de dois fatores contextuais, o índice de risco e a ação de produtos 

químicos ototóxicos. Acrescentaríamos, assim, às equações acima uma equação de 

efeitos diretos sobre a PAIR: 

 

 

PAIR = f(Índice de Risco, Produtos Ototóxicos, Uso do EPI).          Equação 4.1 

 

 

Isto nos conduziria a um segundo diagrama, conforme ilustrado na figura 4.3 e 

também a uma nova tabela 4.16 dos efeitos (diretos, indiretos e totais). 

 

 

 
 

 

Figura 4.3: Diagrama de caminho consolidado do constructo Perdas Auditivas. 

Fonte: O autor. 
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Tabela 4.16: Resumo dos efeitos direto, indireto e total no constructo Perdas Auditivas. 

Fonte: O autor 

 

 Com vistas a complementar o presente estudo, uma construção alternativa é 

desenvolvida nas subseções seguintes. 

 

 

4.5.1 – No Constructo Uso de EPI 

 

Através da matriz dos Coeficientes de correlação de Pearson, disposta no quadro 

4.29, foi possível identificar a força de correlação entre os subconstructos do modelo. 

Este parâmetro pode variar desde -1, indicando uma perfeita correlação inversa, a 1, 

onde há uma perfeita correlação direta, 0 indicando que não dependem entre si. 

 

Por meio da matriz dos coeficientes de correlação de Pearson, apresentada na 

tabela 4.17 a seguir, pode-se estabelecer de forma automática um diagrama de caminhos 

dos subconstructos para o constructo em tela - Utilização de EPI.  

 

Desta forma, foi possível observar os subconstructos pertinentes cujos níveis de 

significância foram até ao nível de 5%, conforme Duque et al. (2014). Este limite foi 

usado para a escolha das variáveis explicativas. Observa-se ainda que os coeficientes 

para os quais se encontre valor-p alto nas equações de regressão devem ser considerados 

nulos. 
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Tabela 4.17: Matriz dos Coeficientes de correlação de Pearson entre os subconstructos do modelo relativo 

ao Uso de EPI. 

Fonte: O autor. 

 

Assim, foram realizadas cinco análises de regressões lineares múltiplas, com os 

subconstructos dependentes: Utilização de EPI; Percepção do Risco; Comportamento 

de Risco; Cultura de Segurança; e Percepção dos Efeitos, os quatro últimos sendo os 

selecionados pela correlação com o primeiro pela aplicação do critério acima. 
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I. Utilização de EPI 

 

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes Não Padronizados Coeficientes Padronizados 

t Sig. 

B Erro Padrão Beta 

  

(Constante) 74,320 15,402   4,825 ,000 

Percepção do Risco ,500 ,184 ,169 2,708 ,007 

Comportamento de Risco -,340 ,197 -,109 -1,732 ,085 

Cultura de Segurança -,186 ,114 -,102 -1,634 ,104 

Percepção dos Efeitos -,381 ,236 -,101 -1,616 ,107 

a. Variável Dependente: Utilização de EPI 

 

Tabela 4.18: Resultados da regressão linear múltipla com os regressores significativos da 

Utilização de EPI. 

Fonte: O autor. 

 

 

 

Figura 4.4: Diagrama de caminho da Utilização de EPI. 

Fonte: O autor. 

 

 

II. Percepção do Risco 

 

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes Não 

Padronizados 

Coeficientes 

Padronizados 
t Sig. 

B 
Erro 

Padrão 
Beta 

 

(Constante) 57,255 3,838   14,919 ,000 

Expectativa e Valorização dos Resultados ,511 ,148 ,202 3,455 ,001 

Sexo -3,763 ,952 -,226 -3,953 ,000 

Idade -,116 ,038 -,179 -3,082 ,002 

Formação ,911 ,372 ,141 2,449 ,015 

a. Variável Dependente: Percepção do Risco 

 
Tabela 4.19: Resultados da regressão linear múltipla com os regressores significativos da Percepção do 

Risco. 

Fonte: O autor. 
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Figura 4.5: Diagrama de caminho da Percepção do Risco. 

Fonte: O autor. 

 

 

 

III. Comportamento de Risco 

 

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes Não 

Padronizados 

Coeficientes 

Padronizados 
t Sig. 

B Erro Padrão Beta 

 

(Constante) 20,147 3,580   5,628 ,000 

Expectativa e Valorização dos 

Resultados 
-,358 ,142 -,157 -2,519 ,012 

Percepção dos Efeitos ,158 ,075 ,131 2,115 ,035 

Formação -,684 ,352 -,117 -1,945 ,053 

a. Variável Dependente: Comportamento de Risco 

 
Tabela 4.20: Resultados da regressão linear múltipla com os regressores significativos do Comportamento 

de Risco. 

Fonte: O autor. 

 

 

 

 

 
Figura 4.6: Diagrama de caminho do Comportamento de Risco. 

Fonte: O autor. 
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IV. Cultura de Segurança 

 

 

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes Não Padronizados Coeficientes Padronizados 

t Sig. 

B Erro Padrão Beta 

 

(Constante) 44,460 3,568   12,462 ,000 

Idade ,251 ,060 ,246 4,187 ,000 

Barreiras ,658 ,203 ,190 3,239 ,001 

a. Variável Dependente: Cultura de Segurança 

 

Tabela 4.21: Resultados da regressão linear múltipla com os regressores significativos da Cultura de 

Segurança. 

Fonte: O autor. 

 

 

 

 

 

Figura 4.7: Diagrama de caminho da Cultura de Segurança. 

Fonte: O autor. 

 

 

 

 

V. Percepção dos Efeitos 

 

 

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes Não 

Padronizados 

Coeficientes 

Padronizados 
t Sig. 

B Erro Padrão Beta 

 

(Constante) 22,068 3,162   6,978 ,000 

Barreiras -,457 ,096 -,277 -4,783 ,000 

Expectativa e Valorização dos 

Resultados 
-,280 ,114 -,148 -2,453 ,015 

Comportamento de Risco ,116 ,048 ,140 2,425 ,016 

Idade ,073 ,028 ,150 2,605 ,010 

a. Variável Dependente: Percepção dos Efeitos 

 

Tabela 4.22: Resultados da regressão linear múltipla com os regressores significativos da Percepção dos 

Efeitos. 

Fonte: O autor. 
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Figura 4.8: Diagrama de caminho da Percepção dos Efeitos. 

Fonte: O autor. 

 

 

4.5.2 – Resumo no Constructo Uso de EPI 

 

A Figura 4.9 integra todos os diagramas de caminho, apresentados 

anteriormente, numa única figura, permitindo uma visão completa da interação dos 

subconstructos com o constructo Utilização de EPI. 

 

Figura 4.9: Diagrama de caminho consolidado do constructo Utilização de EPI. 

Fonte: O autor. 
 

 

O cálculo dos efeitos diretos e indiretos, através do coeficiente β, foi realizado 

conforme metodologia anteriormente descrita. Para exemplificar este método, observe o 



135 
 

subconstructo independente Formação e seu impacto no subconstructo dependente 

Utilização do EPI: 

 

Pela observação da figura 4.9, infere-se que não existe um caminho direto de 

Formação até Utilização do EPI. Já no estudo do efeito indireto, observa-se na figura 

4.5 que existe um caminho adicional de Formação até Utilização do EPI, passando por 

Percepção do Risco, assim como também na figura 4.6 que há outro caminho adicional 

passando por Comportamento de Risco. Neste caso, o valor do efeito indireto é obtido 

pela multiplicação dos Coeficientes β que compõem esse caminho, logo teremos: (0,141 

* 0,169) + (-0,117 * -0,109). O produto destes valores é igual a 0,037, valor apresentado 

como o efeito indireto do subconstructo em tela. 

 

A tabela 4.23 apresenta todos os valores calculados dos efeitos (diretos, indiretos 

e totais) dos subconstructos estudados no modelo. 

 

 

 

Tabela 4.23: Resumo dos efeitos direto, indireto e total no constructo Utilização de EPI. 

Fonte: O autor. 
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I. Fatores Individuais 

 

a) Idade 

 

O subconstructo Idade possui apenas efeito indireto (-0,070), influenciando pela 

Percepção do Risco, Cultura de Segurança e Percepção dos Efeitos, ou seja, a idade é 

item comum nas três subconstructos diretos estudados. Sendo de efeito negativo no uso 

de EPI, representa que quanto mais velhos são os empregados avaliados na amostra, 

menor será seu uso dos meios de proteção auditiva disponíveis pela empresa.  

 

No trabalho intitulado "Conhecimentos, comportamentos e atitudes em relação à 

perda auditiva e proteção auditiva entre diversas raças/etnias de jovens adultos", de 

Crandell, Mills e Gauthier (2004), foi evidenciado que, mesmo existindo mais de 11 

milhões de pessoas com perda auditiva induzida por ruído (PAIR), ainda há escassez de 

evidência empírica sobre o conhecimento da exposição ao ruído e dispositivos de 

proteção auditiva para adultos jovens. Os autores sugerem que a incidência de PAIR 

pode ser minimizada através de programas de conservação auditiva, sendo estes mais 

benéficos quando desenvolvidos para determinada idade e/ou grupos étnico-raciais. 

 

O autor, evidenciando diferenciação de comportamento por faixa etária no uso 

do EPI, complementa inferindo que a maioria dos jovens do estudo demonstrou um 

elevado grau de conhecimento sobre os fatores associados à exposição a ruído excessivo 

e o risco de perda de audição, corroborando com os resultados encontrados no presente 

trabalho, onde os jovens tendem a usar mais a proteção auditiva justamente pelo fato de 

possuírem maior instrução sobre os danos à saúde oriundos dos níveis elevados de 

pressão sonora no ambiente de trabalho. 

 

 

b) Sexo 

 

O subconstructo Sexo apresenta efeito significativo (-0,038) sobre o efetivo uso 

de EPI, provindo do efeito indireto no subconstructo Percepção do Risco. Como no 

presente trabalho adotou-se como padrão o valor 0 (zero) para indivíduos do sexo 

masculino e 1 (um) para o feminino, a situação avaliada, onde é observado efeito 
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negativo do fator, representa que as mulheres teriam um maior grau de uso da proteção 

auditiva. Esta situação é representada na tabela 4.8, onde se vê que, em média, cerca de 

4% das mulheres usariam mais a proteção auditiva de fato, situação esta que não 

representa uma grande diferenciação no estudo de uso de EPI por sexos. 

 

Lusk, Ronis e Baer (1997), no trabalho intitulado "Diferenças de sexo no uso de 

proteção auditiva dos trabalhadores de colarinho azul", desenvolveram equações 

estruturais relacionando o uso do EPI auditivo entre trabalhadores dos sexos masculino 

e feminino. Os autores verificaram que o uso da proteção auditiva geralmente não difere 

por sexo. Assim, devido à pequena variação encontrada de 4% entre os sexos, o 

presente trabalho vai ao encontro os resultados do estudo anterior. 

 

Destaca-se ainda que existem também estudos sobre perda auditiva, 

especificamente para componentes de orquestras clássicas, como os de Axelsson et al. 

(2001); Killion MC, Royster JD, Royster LH (1991) e Maria Helena; Morata, Thais 

Catalani (2007), que perceberam que as mulheres tendem a ter menos perdas auditivas 

(melhor audição que os homens das mesmas orquestras), talvez pelo fato de 

reconhecerem melhor o agente ruído e se preservarem mais usando protetores quando 

possível. Tais resultados também estão em linha com os obtidos no presente trabalho. 

 

 

c) Perdas Auditivas 

 

O subconstructo Perdas Auditivas não colaborou, quer seja direta ou 

indiretamente, em nenhuma das análises para influenciar na taxa de utilização da 

proteção auditiva.  

 

CM, Morata e Marques (2004) no trabalho “Auditoria dos programas de 

prevenção de perdas auditivas em Curitiba (PPRA)” observaram que só com 

treinamento, educação e cultura de segurança permanente seria possível conscientizar os 

empregados a sempre adotarem a proteção auditiva para assim evitar lesões na audição. 

 

Já no estudo de Cordeiro e Dias (2008) intitulado "Interação entre grau de perda 

auditiva e o incômodo com zumbidos em trabalhadores com história de exposição ao 
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ruído" foi observado que as perdas auditivas assim como os zumbidos auditivos são 

dificuldades frequentes enfrentadas pelos trabalhadores. O trabalho objetivava verificar 

existência de relação dose-resposta entre as perdas auditivas e os zumbidos, abordando 

uma série de casos onde foram avaliados 284 trabalhadores com exposição ao ruído 

ocupacional. 

 

Como resultados os autores observaram que mais de 60% dos ouvidos 

apresentaram perda auditiva e mais de 46% apresentaram zumbidos. Também se 

verificou que as prevalências de zumbido aumentam com a piora dos limiares, assim 

como o risco de apresentá-lo, permitindo concluir haver interação estatística entre perda 

auditiva e zumbidos, com a tendência de que, quanto maior for o déficit auditivo, maior 

será o incômodo provocado pelo zumbido.  

 

 

d) Conforto do EPI 

 

O subconstructo Conforto do EPI não colaborou, quer seja direta ou 

indiretamente, em nenhuma das análises para influenciar na taxa de utilização da 

proteção auditiva. 

 

Estudos tais como Aquino et al. (2011), Martiniano et al. (2012) e Vasconcelos 

et al. (2008) - apontados no capítulo 02, sobre o comportamento dos trabalhadores em 

face de disponibilização dos equipamentos adequados às necessidades dos usuários, 

sugerem que para mudar o hábito dos trabalhadores, seria necessário estimular o uso da 

proteção auditiva adequada disponível. 

 

Gonçalves et al. (2013), em seu estudo intitulado "The evaluation of comfort of 

the personal hearing protection devices as an intervention for hearing loss prevention", 

também tentaram analisar o conforto do protetor auditivo individual. O trabalho, sendo  

parte de uma intervenção para prevenção de perdas auditivas em trabalhadores expostos 

a elevados níveis de ruído, buscava avaliar o nível de conforto do EPI por meio da 

aplicação de um questionário específico. 
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II. Fatores Contextuais 

 

e) Índice de Risco 

 

O Índice de Risco não colaborou, quer seja direta ou indiretamente, em nenhuma 

das análises para influenciar na taxa de utilização da proteção auditiva. Assim, neste 

estudo verifica-se que a variável que relaciona o nível de pressão sonora combinado aos 

anos de exposição ao ruído não acrescenta às outras variáveis no modelo ora proposto 

para a utilização da proteção auditiva pelo trabalhador. 

 

Coleman (2012). em seu estudo "Garçons de restaurantes têm ajuda extra para 

sua perda auditiva", destaca que o acometimento pela PAIR não se limita aos operários 

da construção civil ou aos trabalhadores de fábricas de um modo geral, como seria 

supostamente esperado. Na cidade de Nova York trabalhadores de muitos restaurantes 

são frequentemente expostos a música alta, às vezes, uma média de quase 100 dB (A). 

 

O autor destaca ainda que o risco à perda auditiva, devida a exposição ao ruído, 

é um produto do nível de pressão sonora (decibéis) e tempo (duração). Desta forma, o 

nível, em dB (A), pode ser seguro ou perigoso, dependendo de quanto tempo é gasto na 

exposição.  Esta associação está em linha com o conceito do subconstructo Índice de 

Risco, relacionando tempo de exposição (em anos) com nível pressão sonora (em 

decibéis). 

 

Salavessa e Uva (2007), em seu trabalho sobre "Saúde e Segurança do Trabalho: 

da percepção do risco ao uso de EPI's", destacam ainda que o uso do equipamento de 

proteção está intimamente ligado à vontade e decisão individual pelo empregado, pelo 

que este importa perceber acerca dos riscos ambientais, permitindo refletir sobre os 

fatores que condicionam os comportamentos dos indivíduos numa determinada situação 

de trabalho. Pondera-se ainda que a intervenção para o incremento do uso de EPI´s deve 

basear-se numa estratégia integradora entre diferentes fatores, e não apenas numa 

abordagem parcelar a que habitualmente as empresas recorrem, fato este que de certa 

forma corrobora com o resultado encontrado para o subconstructo Índice de Risco. 
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f) Formação 

 

Seu efeito indireto no uso do EPI, onde o subconstructo Formação possui um 

moderado coeficiente (0,037), oriundo dos efeitos indiretos através dos subconstructos 

Percepção do Risco e Comportamento de Risco. Assim, quanto maior a instrução em 

temas relativos à saúde, segurança do trabalho, perdas auditivas e uso correto dos 

equipamentos de proteção individual, maior será a efetiva taxa de utilização.  

 

Este resultado corrobora diversos estudos, apontados no segundo capítulo, sobre 

os efeitos maléficos à saúde (ocasionados pelo ruído laboral), assim como as técnicas de 

preservação da audição, que tendem a efetivamente colaborar para mudar o hábito dos 

trabalhadores, neste caso, estimulando o uso da proteção auditiva disponível. Esse 

entendimento inclusive é amplamente adotado em programas como o PCA (de 

conservação auditiva), muito comumente implementado em empresas de vários 

segmentos. 

 

Novamente este achado vai ao encontro com diversos autores, tais como 

Espíndola (2011), que infere sobre a percepção do risco como sendo um fator muito 

importante a ser levado em conta, pois são muitas as circunstâncias e/ou fatores 

qualitativos subjacentes às percepções de risco, como por exemplo: 

 

i. familiaridade com a fonte de risco; 

ii. aceitação voluntária do risco; 

iii. capacidade para controlar o grau de risco; 

iv. percepção sensorial do perigo; 

v. percepção de (ir) reversibilidade do impacto do risco; e 

vi. confiança nas fontes de informação como entidades e mecanismos de controle e 

gestão de risco. 

 

Num primeiro momento infere-se que as situações listadas sempre influenciarão 

os trabalhadores no uso do equipamento de proteção individual (EPI). Infelizmente, na 

prática, este fato não é totalmente aplicável.  
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Comparando os percentuais encontrados no presente estudo (de uso de EPI 

versus Formação) com os de Cunha et al. (2006), vê-se claramente que quanto mais 

extensa a formação dos indivíduos (em anos de estudo por exemplo), maior será a 

tendência de uso da proteção auditiva necessária a evitar acometimento pela PAIR. 

 

g) Barreiras 

 

O estudo do subconstructo referente às Barreiras, observadas pelos empregados 

da amostra nos seus respectivos locais de trabalho, apresenta mínimo efeito no uso do 

EPI (0,009), onde este parâmetro contempla integralmente o efeito indireto oriundo da 

interação com os subconstructos diretos Cultura de Segurança e Percepção dos Efeitos. 

Destacando-se ainda que como este efeito apresenta-se positivo, ou seja, quanto maior a 

percepção ou existência de barreiras maior será a utilização do equipamento de proteção 

auditiva.  

 

Ribeiro e Vianna (2012), em seu estudo intitulado "Uso de equipamentos de 

proteção individual entre trabalhadores das centrais de material de esterilização", 

verificam a relação entre os trabalhadores que atuam na Central de Material e 

Esterilização (CME), onde uma das principais medidas preventivas à exposição aos 

riscos ambientais é a utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Tal 

estudo epidemiológico objetivou demonstrar os sentimentos dos profissionais que atuam 

na CME da cidade de Londrina – PR ao utilizarem os EPI. Como resultado foi possível 

verificar que 55% dos trabalhadores apresentam sentimentos negativos em relação ao 

uso do EPI e que 40% citaram sentimentos positivos. Percebeu-se como sentimentos 

positivos o fato do EPI ser uma forma de proteção e negativos no sentido de aparência 

ruim e desconforto, que são barreiras ao uso do equipamento. 

 

As barreiras apresentam impedimentos práticos ao perfeito uso do EPI, como 

por exemplo nos casos em que o protetor atrapalha no trabalho em si, impedindo a 

comunicação entre a equipe necessária à atividade. Desta forma, a relação direta (de 

coeficiente positivo) encontrada vai de encontro ao esperado, uma vez que não 

corrobora com os achados de Canini et al. (2008) intitulado “Enfermeiros com cargos 

de chefia e medidas preventivas à exposição ocupacional: facilidades e barreiras” e 

Barreto et al. (2008), “Conhecimento dos graduandos de enfermagem sobre 
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equipamentos de proteção individual: a contribuição das instituições formadoras”, onde 

quanto maior a percepção/existências de barreiras, como o uso do EPI prejudicando a 

perfeita execução do trabalho, menor será a adesão do aludido dispositivo pelos 

profissionais. 

 

 

h) Cultura de Segurança 

 

A Cultura de Segurança se destaca por possuir um expressivo impacto na 

Utilização do EPI (-0,102), oriundo do efeito direto. Assim como no estudo das Perdas 

Auditivas, Sexo e Idade, este coeficiente possui efeito negativo, indicando, 

estranhamente, que quanto menor a existência de uma cultura de segurança consolidada 

maior será o uso efetivo do equipamento de proteção pelo funcionário. 

 

Como será visto mais adiante, na avaliação dos resultados encontrados sobre a 

regressão para o modelo de perdas auditivas, o subconstructo Cultura de Segurança 

também apresentou um resultado diferente do verificado por muitos autores estudados 

no referencial teórico, pois o efeito foi positivo, ou seja, quanto maior a presença de 

procedimentos seguros de trabalho maior o nível de perdas auditivas encontrado, fato 

este só justificado para situações na qual já houve comprometimento da audição dos 

trabalhadores no passado e foram implementadas políticas de conservação auditiva, 

como o PCA (Programa de Conservação Auditiva). 

 

No trabalho intitulado “Treinamento para promover o uso do equipamento de 

proteção auditiva no trabalhador: A influência de fatores climáticos sobre a eficácia do 

trabalho de treinamento”, Brady (1999) discorre que mais de 500.000 trabalhadores da 

construção são expostos diariamente a níveis perigosos de ruído. Observa ainda que 

estes profissionais usam por menos de 49 % a proteção auditiva quando expostos aos 

ruídos, sendo que o clima de trabalho proporcionado pelo supervisor e colegas colabora 

para estimular o uso da proteção auditiva. 

 

Segundo Brennan et al. (2009), a cultura de segurança se tornou um tema 

importante para incentivar o uso de EPI, mesmo quando seu uso não é obrigatório pelo 

empregador. Trabalhadores confirmaram que o treinamento adequado, além da 
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influência dos supervisores e colegas de trabalho, foram os principais fatores-chaves na 

criação de uma cultura ambiente seguro de trabalho. Também se provou que novos 

funcionários sempre devem receber treinamento e sessões regulares de reciclagem para 

sensibilização de práticas seguras de trabalho.  

 

III. Fatores Cognitivos e Perceptuais 

 

a) Percepção do Risco 

 

A Percepção do Risco tem o maior impacto (0,169) no modelo ora sugerido, 

sendo que toda colaboração provém do efeito direto. Sendo positiva, indica que quanto 

maior a percepção do risco à saúde (oriundo do ruído no ambiente laboral), maior 

também será a adoção de posturas seguras de trabalho, no caso o uso da proteção 

auditiva. A percepção de riscos pode ser encarada como sendo a “habilidade de 

interpretar uma situação de potencial dano à saúde ou à vida da pessoa, ou de terceiros, 

baseada em experiências anteriores e sua extrapolação para um momento futuro, 

habilidade esta que varia de uma vaga opinião a uma firme convicção”, segundo 

Wiedemann (1993). 

 

Lucca, Peres e Rozemberg (2005) inferem que a população, de forma geral, 

possui uma percepção dos riscos bastante distinta daquela dos especialistas no assunto, 

sobretudo em relação à classe dos cientistas. Esta divergência ocorre pelo fato de suas 

interpretações se basearem predominantemente em suas próprias crenças e convicções, 

mais do que realmente em fatos e dados empíricos (elementos que constituem a base de 

construção da percepção de riscos de técnicos e cientistas). 

 

Para Brennan et al. (2009), quando o uso do EPI não for exigido pelo 

empregador, fica a cargo do trabalhador decidir sobre seu uso diário. Assim, os 

empregados, baseados nas suas percepções dos perigos e riscos presentes no local de 

trabalho, decidem sobre o uso daquele equipamento.  

 

Assim as situações listadas no questionário, relacionadas à percepção do risco 

(nas vertentes: Identificação das fontes de risco, Conhecimentos sobre ruído, Percepção 
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de eficiência do EPI e Meios de proteção) realmente influenciarão os trabalhadores no 

uso do equipamento de proteção individual (EPI).  

 

Ocorre que, como toda pesquisa estatística, esta realidade não se aplica a 100% 

da população, conforme Caldas e Recena (2008) concluíram num estudo com 

agricultores, onde estes profissionais nem sempre transformam sua percepção de risco e 

vivências pessoais em atitudes e práticas mais seguras no uso de agrotóxicos, como o 

uso adequado de EPI, pois se sentem indefesos diante das situações de risco, 

principalmente devido aos fatores ambientais não controláveis e à vulnerabilidade 

econômica. 

 

 

b) Percepção dos Efeitos 

 

O subconstructo Percepção dos Efeitos também apresenta elevado efeito direto 

(-0,101), assim como reduzido efeito indireto (-0,014) devido a interação com o 

subconstructo Comportamento de Risco. Sendo de sinal negativo, esta situação indica 

que quanto maior a sensação dos efeitos negativos à audição causados pela exposição 

aos níveis elevados de pressão sonora, menor será o uso da proteção auditiva no 

ambiente laboral. 

 

Avaliando a percepção individual do pesquisado acerca dos efeitos do ruído na 

sua saúde, sobretudo sobre como este pode afetar na audição, Arezes (2002) observou 

que os trabalhadores cuja percepção dos efeitos é maior, reportam uma maior 

valorização/expectativa nos resultados.  

 

É possível que a relação inversamente proporcional encontrada neste estudo se 

justifique devido à teoria de Arezes (2002), pois considera que, de forma geral, os 

trabalhadores que têm a percepção de possuir perdas auditivas significativas utilizam 

normalmente esse fato para justificar a não utilização do EPI, alegando já não se 

justificar a sua utilização. Morata et al. (2001) obteve resultados mais conclusivos, 

estudando subconstructos associados à decisão de utilização da proteção auditiva 

relacionada à percepção dos efeitos do ruído sob a audição. 
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c) Expectativa e Valorização dos Resultados 

 

A Expectativa e Valorização dos Resultados influi consideravelmente (0,066) 

sobre o uso da proteção auditiva, sendo que o efeito indireto responde integralmente 

para seu coeficiente (devido aos subconstructos Percepção do Risco, Comportamento 

de Risco e Percepção dos Efeitos). Nesta situação ocorre o efeito positivo, ou seja, 

quanto maior a expectativa e valorização dos resultados com a segurança e eficiência do 

uso de equipamentos de proteção individual auditiva maior também será a influência do 

seu uso. 

 

Os resultados encontrados para a análise deste subconstructo estão em linha com 

os estudos de Salavessa e Uva (2007), pois no seu trabalho "Saúde e Segurança do 

Trabalho: da percepção do risco ao uso de EPI's" também foi verificado que, dentre os 

fatores determinantes na utilização dos Equipamentos de Proteção Individual, a 

expectativa e valorização dos resultados seria um destes. Assim, foi observado que o 

uso do EPI está intimamente ligado à vontade e decisão individual pelo empregado, 

pelo que importa este perceber os riscos ambientais, permitindo refletir sobre os fatores 

que condicionam os comportamentos dos indivíduos numa dada situação no trabalho. 

 

O autor concluiu também que a decisão de usar o EPI é influenciada por um 

vasto conjunto de fatores relativos ao indivíduo, assim como também pelo sistema 

sócio-organizacional e cultural e aos aspectos relativos às características do próprio EPI. 

Concluindo ainda que a intervenção para o incremento do seu uso deve basear-se numa 

estratégia integradora desses diferentes fatores e não apenas a abordagem parcelar a que 

habitualmente as empresas recorrem. 

 

 

d) Comportamento de Risco 

 

O subconstructo Comportamento de Risco também apresenta elevado efeito 

direto (-0,109), assim como reduzido efeito indireto (-0,014) devido a interação com o 

subconstructo Percepção dos Efeitos. Sendo de sinal negativo, esta situação indica que 

quanto maior o nível de atitudes que coloquem o empregado em situações de exposição 

ao risco para o aparelho auditivo menor será o uso da proteção auditiva no ambiente 
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laboral. Este resultado torna-se convergente com os estudos de Ribeiro et al. (2012), 

Bohlin, Johannson e Widen (2011) e McCullagh (2011). 

 

O estudo de Prince (2002) intitulado "Distribuição dos fatores de risco para a 

perda auditiva: implicações para a avaliação do risco de perda auditiva induzida por 

ruído ocupacional" também demonstra que, quando os empregados tendem a assumir o 

risco por posturas inseguras no ambiente laboral, há uma forte tendência em não utilizar 

os equipamentos de proteção oferecidos pelos empregadores. 

 

 

4.5.3 – No Constructo Desenvolvimento de PAIR 

 

 

Tabela 4.24: Matriz dos Coeficientes de correlação de Pearson entre os subconstructos do modelo relativo 

ao constructo Desenvolvimento de PAIR. 

Fonte: O autor. 
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Por meio da matriz dos coeficientes de correlação de Pearson foi possível 

analisar a correlação dos subconstructos para o constructo em tela – Desenvolvimento 

de PAIR. Desta forma, foi possível observar os subconstructos pertinentes cujos níveis 

de significância foram significativos até ao nível de 5%, conforme Duque et al. (2014). 

 

Assim, optou-se para que no teste do modelo fossem realizadas seis análises de 

regressões lineares múltiplas, com os subconstructos dependentes: Perdas Auditivas; 

Idade; Índice de Risco; Cultura de Segurança; Percepção dos Efeitos e Sexo. 

 

 

 

I. Perdas Auditivas 

 

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes Não Padronizados Coeficientes Padronizados 

t Sig. 

B Erro Padrão Beta 

 

(Constante) 4,761 3,247   2,222 ,027 

Idade ,251 ,050 ,303 5,055 ,000 

Cultura de Segurança ,064 ,048 ,079 1,323 ,187 

Sexo -2,279 1,229 -,108 -1,854 ,065 

a. Variável Dependente: Perdas Auditivas 

 

Tabela 4.25: Resultados da regressão linear múltipla com os regressores significativos das Perdas 

Auditivas. 

Fonte: O autor. 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: Diagrama de caminho das Perdas Auditivas. 

Fonte: O autor. 
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II. Idade 

 

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes Não Padronizados Coeficientes Padronizados 

t Sig. 

B Erro Padrão Beta 

 

(Constante) 52,139 5,770   9,037 ,000 

Índice de Risco ,437 ,055 ,431 7,976 ,000 

Percepção do Risco -,330 ,083 -,215 -3,962 ,000 

Percepção dos Efeitos ,234 ,111 ,114 2,100 ,037 

a. Variável Dependente: Idade 
 

Tabela 4.26: Resultados da regressão linear múltipla com os regressores significativos da Idade. 

Fonte: O autor. 
 

 

 

Figura 4.11: Diagrama de caminho da Idade. 

Fonte: O autor. 

 

III. Cultura de Segurança 

 

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes Não Padronizados Coeficientes Padronizados 

t Sig. 

B Erro Padrão Beta 

 

(Constante) 58,158 4,004   14,526 ,000 

Idade ,250 ,060 ,255 4,132 ,000 

Utilização de EPI -,058 ,034 -,106 -1,721 ,087 

a. Variável Dependente: Cultura de Segurança 
 

Tabela 4.27: Resultados da regressão linear múltipla com os regressores significativos da Cultura de 

Segurança. 

Fonte: O autor. 

 

 

 
Figura 4.12: Diagrama de caminho da Cultura de Segurança. 

Fonte: O autor. 
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IV. Sexo 

 

Coeficientes
a
 

Modelo 

Coeficientes Não Padronizados Coeficientes Padronizados 

t Sig. 

B Erro Padrão Beta 

 

(Constante) 1,075 ,234   4,592 ,000 

Percepção do Risco -,012 ,004 -,206 -3,440 ,001 

Índice de Risco -,005 ,002 -,131 -2,181 ,030 

a. Variável Dependente: Sexo 

 

Tabela 4.28: Resultados da regressão linear múltipla com os regressores significativos do Sexo. 

Fonte: O autor. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.13: Diagrama de caminho do Sexo. 

Fonte: O autor. 

 

 

 

 

4.5.4 – Resumo no Constructo Desenvolvimento de PAIR 

 

A Figura 4.14 integra todos os diagramas de caminho, apresentados 

anteriormente, numa única figura, permitindo uma visão completa da interação dos 

subconstructos com o constructo Perdas Auditivas. 
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Figura 4.14: Diagrama de caminho consolidado do constructo Perdas Auditivas. 

Fonte: O autor. 

 

 

 

Tabela 4.29: Resumo dos efeitos direto, indireto e total no constructo Perdas Auditivas. 

Fonte: O autor. 
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O cálculo dos efeitos diretos e indiretos, através do coeficiente β, foi realizado 

conforme metodologia anteriormente descrita. Desta forma, a tabela 4.29 apresenta 

todos os valores calculados dos efeitos (diretos, indiretos e totais) dos subconstructos 

estudados no modelo. 

 

 

I - Fatores Individuais 

 

a) Sexo 

 

O subconstructo que simboliza o Sexo do trabalhador avaliado apresenta um 

significativo fator (-0,108), sendo seu valor negativo colaborado unicamente pelo efeito 

direto. Seu sinal negativo indica que as perdas auditivas tendem a ser menores no sexo 

feminino e maiores no sexo masculino, fato este que vai de encontro ao gráfico 4.4 (uso 

de EPI por sexo). 

 

O sexo, nomeadamente classificado como masculino ou feminino, trata-se de um 

fator não modificável nos indivíduos e descrito em vários artigos, tais como Carvalho et 

al. (2010), Areosa (2010), Brennan et al. (2009) como de provável interferência com o 

grau de utilização de EPI, fato este que pode impactar diretamente no valor das perdas 

auditivas audiométricas dos trabalhadores avaliados. 

 

Salientando que relativo à distribuição do sexo na amostra estudada, observa-se 

na tabela 4.2 que a grande maioria dos trabalhadores é do sexo masculino, fator comum 

no segmento fabril/industrial e que pode colaborar para explicar os resultados obtidos.  

O gráfico 4.8 apresentou as perdas auditivas médias para os sexos masculino e 

feminino, conferindo uma forte tendência de uma maior incidência de perdas auditivas 

no público feminino, quando se compara com a mesma amostra dos indivíduos do sexo 

masculino. 

 

 

b) Idade 

O subconstructo Idade apresenta o maior dos valores (0,323), na sua maioria 

oriundo do efeito direto (0,303) e o restante (0,020) através do efeito dos subconstructo 
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Cultura de Segurança. Sendo de módulo positivo, ou seja, quanto maior a idade do 

empregado maior será seu grau de perda auditiva.  

 

Este resultado encontrado está em linha com diversos estudos, como o de 

Almeida et al. (2000) intitulado "História natural da perda auditiva ocupacional 

provocada por ruído", que objetivava analisar as características clínicas e audiométricas 

da PAIRO de acordo com a faixa etária e o tempo de exposição em anos. Como 

resultado obtido foi observado que a queixa clínica de hipoacusia aumenta de acordo 

com a faixa etária e o tempo de exposição, enquanto que a frequência da queixa tinnitus 

mantém-se constante, permitindo concluir que os indivíduos portadores de disacusia 

sensório neural por ruído ocupacional apresentam alterações audiométricas, 

características que variam de acordo com a faixa etária e o tempo de exposição. 

 

Ainda em consonância com os resultados obtidos no presente trabalho, o estudo 

de Cordeiro, Lima-Filho e Nascimento (1994) intitulado "Associação da perda auditiva 

induzida pelo ruído com o tempo acumulado de trabalho entre motoristas e cobradores" 

abordou, através da técnica da regressão linear múltipla, a relação existente entre a 

perda auditiva induzida pelo ruído e os subconstructos "tempo total acumulado de 

trabalho como condutor de veículos coletivos urbanos", "pressão arterial diastólica" e 

"idade". Os resultados encontrados permitiram uma associação entre a perda auditiva e 

o tempo acumulado de trabalho, assim como também com a idade dos profissionais. 

 

Por fim, comenta-se ainda que, no estudo deste subconstructo, o software SPSS, 

no ajustamento da regressão linear múltipla, excluiu automaticamente o subconstructo 

Cultura de Segurança, a qual parecia inicialmente colaborar indiretamente para a 

composição do fator. 

 

 

II - Fatores Contextuais 

 

a) Cultura de Segurança 

 

A Cultura de Segurança, que possui apenas a componente direta (0,079), 

apresenta uma colaboração significativa para o parâmetro em tela. Sendo de valor 
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positivo, reflete estranhamente que quanto maior a presença de procedimentos seguros 

de trabalho maior o nível de perdas auditivas encontrado. Talvez este efeito positivo 

encontrado se justifique devido a uma conjuntura nas empresas avaliadas na qual no 

passado já houve histórico de comprometimento da audição dos trabalhadores e por isso 

foram implementadas políticas de conservação auditiva, como o PCA (Programa de 

Conservação Auditiva). 

 

Destaca-se ainda que, conforme visto anteriormente, na avaliação dos resultados 

encontrados para o modelo de uso de EPI, o subconstructo Cultura de Segurança 

também apresentou um resultado diferente do verificado por autores consultados no 

referencial teórico, onde com efeito negativo indicava que quanto menor a existência de 

uma cultura de segurança consolidada maior será o uso efetivo do equipamento de 

proteção pelo funcionário. 

 

Na publicação de Daniel (2007) também foram analisados os fatores de risco 

modificáveis e não modificáveis, e o papel da educação para a saúde na prevenção de 

ruído perda auditiva induzida. A Cultura de Segurança pode ser encarada, segundo 

Daniel, como sendo um fator do tipo modificável, de forma que seu incremento 

corrobora para a alteração do nível de perdas auditivas nos trabalhadores. 

 

 

b) Formação 

 

O subconstruto Formação não colaborou para o modelo sobre as perdas 

auditivas, uma vez que não apresentou componentes diretos ou indiretos na presente 

avaliação. 

 

Conforme disposto no capítulo 03, na caracterização deste subconstructo foram 

feitos questionamentos acerca de conhecimentos prévios do entrevistado em áreas como 

segurança e higiene do trabalho, assim como também sobre treinamentos prévios em 

prevenção de perda auditiva induzida pelo ruído e acerca do uso correto de plugs e 

abafadores auditivos. 
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Dentre os fatores de risco ditos modificáveis, conforme Daniel (2007), o papel 

da formação na prevenção (da perda auditiva induzida pelo ruído) é de suma 

importância, participando para promover efetivamente a conservação auditiva. 

 

Arezes (2002) observou que este aspecto constitui uma ferramenta de grande 

importância no que diz respeito à promoção dos aspectos da segurança nos locais de 

trabalho. Contudo, a formação não constitui a solução para todos os problemas, pois as 

diferenças encontradas nos diversos postos de trabalho e empresas sugerem que os 

programas de segurança tendo em vista a formação dos trabalhadores para a promoção 

da percepção do risco necessitam ser concebidos especificamente para cada situação 

individual. 

 

 

c) Índice de Risco 

 

O Índice de Risco também colabora para o estudo das componentes associados à 

perda auditiva ocupacional, apresentando significativo fator (0,086), oriundo apenas do 

efeito indireto, é influenciado pelos subconstructos Idade e Sexo. O sinal positivo indica 

que quanto maior é este parâmetro (que relaciona nível de pressão sonora (em dB) no 

local de trabalho com tempo (em anos de exposição ao ruído) maior também será a 

perda auditiva média na audição do trabalhador. 

 

Este achado endossa os resultados encontrados por Almeida et al. (2000) na 

"História natural da perda auditiva ocupacional provocada por ruído", onde foram 

analisadas as características da PAIRO de acordo com a faixa etária e o tempo de 

exposição em anos, fatores estes que são os necessários ao subconstructo Índice de 

Risco.  

 

O pesquisador, avaliando 222 pacientes portadores de disacusia sensório neural 

ocupacional decorrente da exposição ao ruído no ambiente de trabalho, tabulou a faixa 

etária e o tempo de exposição dos dados coletados, onde percebeu que a hipoacusia 

aumenta de acordo com a faixa etária e o tempo de exposição, ou seja, o mesmo 

resultado encontrado no presente trabalho. 
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Ainda Coleman (2012), em seu estudo sobre "Garçons de restaurantes têm 

ajuda extra para sua perda auditiva", destaca que o acometimento pela PAIR não se 

limita aos operários da construção civil ou aos trabalhadores de fábricas de um modo 

geral como seria supostamente esperado. Trabalhadores em muitos restaurantes da 

cidade de Nova York são frequentemente expostos a música alta, às vezes, uma média 

de quase 100 dB (A). Assim, o autor também concluiu que o risco à perda auditiva, 

devida a exposição ao ruído, é um produto do nível de pressão sonora (decibéis) e 

tempo (duração).  

 

 

d) Produtos Químicos Ototóxicos 

 

O estudo do impacto dos Produtos Químicos Ototóxicos não colaborou para o 

modelo sobre as perdas auditivas, uma vez que não apresentou componentes diretos ou 

indiretos na presente avaliação. 

 

Lacerda, Lerouxll e Morata (2005), em trabalho intitulado "Efeitos ototóxicos da 

exposição ao monóxido de carbono: uma revisão", analisou a literatura sobre o impacto 

na audição do agente ototóxico monóxido de carbono (CO). Usando como método a 

descrição das propriedades físicas, a absorção, a distribuição e o metabolismo do CO, 

bem como a sua origem, sua produção, suas fontes e os seus limites internacionais de 

exposição ocupacional.  

 

Os autores também concluíram que a exposição a produtos químicos ototóxicos, 

como a poluição atmosférica, o fumo passivo, a exposição ocupacional, e o tabagismo 

ativo, são exemplos de fontes de exposição ao CO. Onde a ação tóxica principal do CO 

resulta em anoxia provocada pela conversão da oxihemoglobina em 

carboxihemoglobina, colaborando progressivamente para possíveis decréscimos nos 

limiares auditivos audiométricas dos indivíduos avaliados. 
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III - Fatores Cognitivos e Perceptuais 

 

e) Comportamento de Risco 

 

O estudo do subconstructo referente ao Comportamento de Risco não colaborou 

para o modelo sobre as perdas auditivas, uma vez que não apresentou componentes 

diretos ou indiretos na presente avaliação. 

 

Daniel (2007), no trabalho intitulado "Ruído e perda auditiva: uma revisão", 

observou que a PAIR seria uma das principais causas de surdez e deficiência auditiva 

nos EUA. Mesmo estando diretamente relacionada à genética e à idade, alterações 

auditivas temporárias e permanentes estão se tornando mais comuns entre adultos 

jovens e crianças.  

 

Analisando os fatores de risco modificáveis e não modificáveis, e o papel da 

educação para a saúde na prevenção de ruído perda auditiva induzida, o autor concluiu 

que os fatores de risco não modificáveis relacionados com o ruído e a perda de audição 

relacionada incluem o aumento da idade, genética, sexo masculino e raça.  Já os fatores 

de risco modificáveis são a exposição voluntária ao barulho, não uso de proteção 

auditiva, tabagismo, falta de exercício, má alimentação, perda de dentes, bem como a 

presença de diabetes e doença cardiovascular. 

 

 

f) Percepção do Risco 

 

A Percepção do Risco apresenta somente um discreto fator (-0,035) de efeito 

indireto por meio das varáveis Idade e Sexo. Sendo negativo, indica que quanto maior é 

a sensibilidade do empregado face ao risco de perda auditiva, menor de fato será esta 

lesão no aparelho auditivo do empregado. 

 

Sjöberg e Fromm (2001) observaram que os trabalhadores, geralmente, tendem a 

perceber mais os riscos que os benefícios de uma determinada tecnologia. Os autores 

destacam ainda que essa tendência tem sido corroborada por diversos estudos sobre 

percepção de riscos e benefícios, especialmente aqueles relacionados com a 
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implementação de novas tecnologias, onde se evidencia o ceticismo do público, 

geralmente em face aos empecilhos relacionados a estas tecnologias. 

 

A população, de forma geral, possui uma percepção dos riscos bastante distinta 

daquela dos especialistas no assunto, sobretudo em relação à classe dos cientistas. Esta 

divergência ocorre pelo fato das suas interpretações se basearem predominantemente 

nas suas próprias crenças e convicções do que realmente em fatos e dados empíricos 

(elementos que constituem a base de construção da percepção de riscos de técnicos e 

cientistas), conforme Lucca, Peres e Rozemberg (2005). 

 

De fato, os resultados encontrados colaboram para tendência de que quanto 

maior a percepção do risco (especificamente através das vertentes: identificação das 

fontes de risco, conhecimentos sobre o ruído, percepção da eficiência do EPI e meios de 

proteção), menores serão as chances de lesão no aparelho auditivo do empregado.  

 

 

g) Percepção dos Efeitos 

 

No que tange o subconstructo Percepção dos Efeitos, há um discreto índice 

(0,043) de participação geral, sendo oriundo da interação indireta com o subconstructo 

Idade. Possuindo efeito positivo, indica que quanto maior for o grau de percepção dos 

efeitos negativos à saúde pelo ruído ocupacional, maior será o grau de atenuação 

auditiva.  

 

Estes resultados são semelhantes aos obtidos por Arezes (2002), em estudo 

parecido. Acredita-se que, em muitos casos, só quando o trabalhador finalmente começa 

a perder sua audição é que se dá conta, e efetivamente percebe, os efeitos negativos 

oriundos da exposição a níveis elevados depressão sonora. 

 

Cordeiro e Dias (2008), em "Interação entre grau de perda auditiva e o 

incômodo com zumbidos em trabalhadores com história de exposição ao ruído", 

observaram que as prevalências de zumbido aumentam com a piora dos limiares, assim 

como o risco de apresentá-lo, permitindo concluir haver interação entre perda auditiva e 
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zumbidos, com a tendência de que, quanto maior for o déficit auditivo, maior será o 

incômodo provocado pelo zumbido. 

 

 

h) Utilização de EPI 

 

Por fim, o estudo do impacto da Utilização de EPI proporciona o menor fator (-

0,008) no modelo estudado. Vindo exclusivamente do efeito indireto, atua por meio da 

variável Cultura de Segurança. Seu valor negativo simboliza que quanto maior a 

utilização de fato dos dispositivos de proteção auditava disponibilizados pela empresa 

aos trabalhadores, menos será a ocorrência de perdas auditivas nos empregados. 

 

Os achados corroboram os estudos de Brady (1999), que, em seu trabalho 

intitulado “Treinamento para promover o uso do equipamento de proteção auditiva no 

trabalhador: A influência de fatores climáticos sobre a eficácia do trabalho de 

treinamento”, discorre sobre os trabalhadores da construção expostos diariamente a 

níveis perigosos de ruído e que o não uso adequado do EPI auditivo de fato colabora 

sensivelmente para o desenvolvimento da PAIR. 

 

 

4.6 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sendo uma doença ocupacional de alta prevalência nos países industrializados, a 

perda auditiva induzida pelo ruído (PAIR) é caracterizada pela redução gradual da 

acuidade auditiva, geralmente num período de seis a dez anos de exposição a níveis 

elevados de pressão sonora, sendo sempre irreversível, conforme Penney e Earl (2004) 

relatam. Os autores ainda destacam que a perda auditiva induzida por ruído é a segunda 

causa de doença ocupacional que mais acomete os trabalhadores americanos. 

 

A exposição prolongada ao ruído pode causar não só a perda auditiva, como 

também alterações cardiovasculares, psicológicas e respiratórias, distúrbios do sono, 

disfunções no sistema imunológico, irritabilidade e fadiga. Segundo Cordeiro (2002), o 

ruído pode ainda reduzir o desempenho do trabalhador nas suas funções, aumentando a 

possibilidade de ocorrerem acidentes de trabalho.  
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Justamente pelo fato da PAIR ser uma doença que atinge proporções endêmicas 

no segmento industrial, existem muitas pesquisas publicadas sobre a exposição 

ocupacional ao ruído. Entretanto, mesmo já existindo abordagens quanto à compreensão 

do fenômeno comportamental relativas à exposição ao risco físico ruído no meio 

laboral, estas parecem necessitar de outras análises e suporte de abordagens 

quantitativas de fatores centrais. 

 

O desenvolvimento de estratégias eficazes da administração do risco de perda 

auditiva requer tanto o conhecimento do ambiente físico como dos processos sociais, 

psicológicos e econômicos que podem afetar as respostas das pessoas às condições 

ambientais de perigo.  

 

Desta forma, objetivando pesquisar sobre as perdas auditivas dos trabalhadores e 

seus hábitos no que tange ao uso do equipamento de proteção individual (EPI) auditivo, 

este trabalho se iniciou com um levantamento do estado da arte baseado numa pesquisa 

bibliográfica de publicações indexadas ou catalogadas na base de dados do portal de 

Periódicos Capes. Após, foi possível estruturar um quadro referencial teórico dos 

subconstructos relacionados ao assunto em tela. Como opção metodológica, a partir da 

revisão de literatura definiu-se um total de 14 subconstructos para a pesquisa, sendo 

eles: barreiras, comportamento de risco, conforto do EPI, cultura de segurança, 

expectativa e valorização dos resultados, formação, idade, índice de risco, percepção 

do risco, percepção dos efeitos, perdas auditivas, produtos químicos ototóxicos, sexo e 

utilização do EPI. 

 

Destaca-se que para a definição de um parâmetro balizador para o subconstructo 

índice de risco foi utilizada a matriz de risco de perdas auditivas decorrentes da 

exposição ao ruído oriunda da norma portuguesa NP 1733 (1981). Visando aperfeiçoar 

a sensibilidade deste ábaco, de forma a reduzir os intervalos de análise e gerar uma 

maior com linearidade, efetuou-se uma adaptação da matriz original. Assim, à partir da 

aplicação do processo de interpolação linear tanto nos eixos das abscissas (anos de 

exposição) quanto das ordenadas (Leq) para intervalos de 1 em 1 ano, foi possível 

atribuir maior sensibilidade na análise dos resultados do índice de risco.  
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Na definição da modelagem a ser adotada, tanto para PAIR como para o Uso de 

EPI, os modelos de Arezes (2002) foram adaptados a partir da inclusão dos 

subconstructos sexo, barreiras e exposição a produtos químicos ototóxicos, além da 

adaptação dos conceitos dos subconstructos índice de risco e formação, identificados 

pelo referencial teórico levantado. Nesse sentido foram usados três blocos 

fundamentais: Fatores Individuais, Fatores Contextuais, e Fatores Cognitivos e 

Perceptuais. 

 

Incidindo sobre uma amostra de 278 trabalhadores industriais expostos a níveis 

de pressões sonoras superiores a 80 dB (A), através de questionários específicos foi 

possível quantificar o entendimento pelos entrevistados das variáveis identificadas no 

levantamento bibliográfico. Após, foi usada a análise estatística objetivando prever 

mudanças nas variáveis dependentes, devido à resposta às mudanças na variável 

independente, permitindo identificar as dimensões latentes de efeito significativo sobre 

a variável em análise, associada aos fatores de risco identificados na pesquisa 

bibliográfica. 

 

Como ferramentas de teste entre interações foram utilizados o coeficiente de 

correlação de Pearson e a regressão linear múltipla sobre as variáveis identificadas. 

Permitiu-se assim criar uma tabela com a estimativa dos efeitos diretos e indiretos de 

um conjunto de fatores relacionados à PAIR e ao uso do EPI pelos trabalhadores 

avaliados. 
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5 - CONCLUSÕES E PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTOS 

FUTUROS 

 

A pesquisa permitiu analisar as variáveis associadas a compreensão do 

fenômeno da exposição ao risco físico ruído no meio ocupacional industrial, levando a 

obter resultados consistentes em relação ao método adotado.  

 

A análise multivariada desenvolvida à partir da aplicação da técnica de análise 

de caminhos se mostrou aderente ao estudo dos fatores de risco da perda auditiva 

induzida por ruído ocupacional e uso de proteção auditiva na indústria. 

 

 

5.1 – DISCUSSÃO DA QUESTÃO DE PESQUISA 

 

Buscando investigar as variáveis que poderiam influenciar no uso da proteção 

individual auditiva foram feitas análises levando em consideração a variável dependente 

uso de EPI, relacionada às variáveis independentes: percepção do risco, comportamento 

de risco, cultura de segurança e percepção dos efeitos. 

 

De acordo com os resultados obtidos, o conhecimento por parte do trabalhador 

sobre os efeitos prejudiciais à saúde relacionados à exposição ocupacional ao ruído, é 

uma questão importante no que diz respeito a comportamentos seguros, nomeadamente 

no uso de dispositivos de proteção auditiva. Desta forma, um efetivo entendimento dos 

empregados acerca do risco ocupacional perante o agente físico ruído mostrou 

influenciar no uso do EPI auditivo. 

 

A análise desenvolvida no capítulo 4 permitiu apontar as variáveis que 

influenciaram no uso do EPI auditivo. 

 

Variáveis que influenciaram no constructo Uso de EPI 
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i. A percepção do risco (habilidade individual de interpretar uma situação 

de potencial dano à saúde) se mostrou como a variável de maior efeito no 

comportamento do trabalhador para o efetivo uso da proteção individual 

auditiva; 

ii. O estudo do comportamento de risco também ajudou muito a explicar o 

uso do EPI, indicando que quanto maior o nível de atitudes que 

coloquem o empregado em situações de exposição ao risco para o 

aparelho auditivo, menor será o uso da proteção auditiva no ambiente 

laboral; 

iii. A idade dos trabalhadores avaliados indicou influenciar 

consideravelmente no hábito de uso do EPI. Desta foram, quanto mais 

velhos eram os empregados avaliados, em geral, maior era o percentual 

de uso da proteção auditiva; 

iv. A expectativa e valorização dos resultados também pareceram colaborar 

no uso do equipamento de proteção. Assim, quanto maior a confiança 

dos empregados avaliados na efetiva eficiência gerada pelo uso do EPI 

auditivo, maior também será a influência do seu uso; 

v. Já a formação, apesar das expectativas gerais, pouco agregou numa 

melhor compreensão, por parte dos empregados avaliados durante esta 

pesquisa, dos riscos gerados à saúde decorrentes da exposição ao ruído. 

 

No contexto da segunda questão de pesquisa, que tratou da investigação das 

variáveis que poderiam influenciar na perda auditiva induzida pelo ruído, 

estabeleceram-se análises levando-se em consideração a variável indendente perda 

auditiva, relacionada às variáveis dependentes: percepção dos efeitos, idade, índice de 

risco, cultura de segurança e sexo. A análise estatística apresentou-se apropriada e 

imprescindível no estudo dos fatores de risco da PAIR. 

 

Foi verificado que a percepção dos efeitos gerados pela PAIR nos trabalhadores 

parece influenciar no desenvolvimento desta doença ocupacional, podendo inclusive 

influenciar positivamente para o desenvolvimento de comportamentos seguros pelos 

empregados. Desta forma, para uma efetiva mudança comportamental nos ambientes de 

trabalho, as ações dos setores de segurança e saúde do trabalho devem basear-se em 

estratégias que ampliem o entendimento sobre o ruído e seus efeitos danosos e à saúde.  
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A análise desenvolvida no capítulo 4 permitiu apontar as variáveis que 

influenciaram na PAIR. 

 

Variáveis que influenciaram no constructo PAIR 

 

i. A idade foi a variável que pareceu mais influenciar no desenvolvimento 

das perdas auditivas induzidas pelo ruído nos trabalhadores avaliados. 

Resultado este alinhado com o efeito natural da perda auditiva 

relacionada ao envelhecimento - presbiacusia; 

ii. A variável índice de risco relacionou o período de exposição laboral ao 

ruído com nível de pressão sonora do ambiente de trabalho. 

Influenciando significativamente no estudo, quanto maior este parâmetro 

maior também será a perda auditiva média na audição do trabalhador; 

iii. A percepção dos efeitos (associação lógica dos trabalhadores sobre os 

efeitos danosos à saúde acarretados pelo ruído) também colaborou no 

estudo da ocorrência da PAIR nos empregados avaliados. Este resultado 

indica que, infelizmente, somente quando o trabalhador finalmente 

começa a perder sua audição é que se dá conta, e efetivamente percebe, 

os efeitos negativos oriundos da exposição a níveis elevados de pressão 

sonora; 

iv. A utilização do EPI apresentou o menor impacto no presente estudo, 

aparentando pouco influenciar no desenvolvimento dos decréscimos nos 

limiares auditivos audiométricos dos indivíduos avaliados. 

 

 

5.2 – PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTOS FUTUROS 

 

Como sugestão de estudos complementares seria recomendável o 

aprofundamento da investigação relativa aos constructos ora abordados, 
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complementando a abordagem com outros horizontes e consequentemente buscando 

obter novas conclusões que viriam a somar na linha de pesquisa deste estudo.  

 

Complementarmente, este trabalho sugere ainda um conjunto de direções para 

futuros desmembramentos desta pesquisa, tais como: 

 

i. Já que este trabalho limitou-se ao estudo dos ruídos contínuos ou 

intermitentes presentes nos ambientes laborais ora avaliados, sugere-se que 

pesquisas complementares sejam realizadas em locais de trabalho cujos 

empregados sejam submetidos aos ruídos de impacto, de forma a analisar outras 

variáveis e suas influências; 

 

ii. Seria interessante que o mesmo tipo de estudo fosse replicado em 

outros tipos de ambientes ocupacionais, cujas possíveis particularidades 

comportamentais regionais da população, assim como características ambientais 

de exposição, apresentassem especificidades distintas das verificadas nos 

contextos aqui desenvolvidos. 
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APÊNDICE A 

- Questionário 0 



QUESTIONÁRIO 0: CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Empresa: 

Fábrica:

Número de trabalhadores total:

Número trabalhadores expostos ao ruído: 

CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA
A empresa possui Serviços internos de SMS? □ Não □ Sim Quantas pessoas?

Há médico de trabalho em tempo integral? □ Não □ Sim

Costuma efetuar avaliações ambientais de ruído anuais ?    □ Não  □ Sim       Com a periodicidade de ____ meses

A empresa já tomou alguma medida de combate ao ruído do tipo:

     Técnicas:     □ Não      □ Sim     Quais:______________

     Organizacionais:     □ Não      □ Sim     Quais:______________

     Proteção Coletiva:      □ Não      □ Sim      Quais /pos: ______________________________

     Proteção Individual:      □ Não      □ Sim   Quais /pos:    □ Abafadores     □ Plugs

     Os protetores estão disponíveis no local:    □ Não      □ Sim

A empresa tem ou já teve implementado um Plano de Conservação da Audição de forma estruturada? □ Não □ Sim

Os trabalhadores costumam efetuar audiometrias?     □ Não  □ Sim    Com que a periodicidade de ____ meses
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APÊNDICE B 

- Questionário 1 



Empresa: Casa da Moeda do Brasil

Departamento: ________________                                Seção: ______________                 

Nome: __________________________________                  Matrícula:  _____________                     Idade: _____________                    Sexo:  □ M      □ F

1. QUE TIPO DE RISCO ACHA QUE ESTÁ ASSOCIADO A CADA UMA DAS SITUAÇÕES? Muito Risco
Algum 

Risco

Sem 

Opinião
Pouco Risco Nenhum Risco

Exposição a ruído muito perto da fonte geradora □ □ □ □ □
Ouvir música muito alta □ □ □ □ □
Estar muito próximo de máquinas ruidosas □ □ □ □ □
Efetuar manutenções em máquinas ou equipamentos muito ruidosos □ □ □ □ □
Ruído de veículos □ □ □ □ □
Protetores auditivos mal colocados □ □ □ □ □

2. ATÉ QUE PONTO CONCORDA COM AS SEGUINTES AFIRMAÇÕES: 
Concordo 

Totalmente
Concordo

Sem 

Opinião
Discordo

Discordo 

Totalmente
O ruído elevado pode ser perigoso □ □ □ □ □
É necessário utilizar protetores no meu posto de trabalho □ □ □ □ □
O ruído pode ser considerado um risco no posto de trabalho □ □ □ □ □
O ruído pode afetar a audição para sempre □ □ □ □ □
O ruído no meu posto de trabalho é perigoso □ □ □ □ □

3. ATÉ QUE PONTO CONCORDA COM AS SEGUINTES AFIRMAÇÕES: 
Concordo 

Totalmente
Concordo

Sem 

Opinião
Discordo

Discordo 

Totalmente
Consigo falar com os colegas se utilizar protetores □ □ □ □ □
Os protetores não me impedem de ouvir o que necessito □ □ □ □ □
Quando utilizo os protetores sinto que eles me protegem o suficiente □ □ □ □ □
Consigo utilizar os protetores corretamente □ □ □ □ □
Sempre utilizo os protetores da maneira como deveria □ □ □ □ □
Sei como utilizar os protetores da melhor forma □ □ □ □ □
Faço o possível para que os protetores estejam bem colocados □ □ □ □ □
Tenho a certeza que utilizo os protetores de forma eficiente □ □ □ □ □

4. ATÉ QUE PONTO CONCORDA COM AS SEGUINTES AFIRMAÇÕES:
Concordo 

Totalmente
Concordo

Sem 

Opinião
Discordo

Discordo 

Totalmente
Existem muitos tipos de proteção contra o ruído □ □ □ □ □
Os diveresos tipos de protetores protegem de formas diferentes □ □ □ □ □
A proteção depende do tempo por dia que utilizo os protetores □ □ □ □ □
Normalmente evito me expor ao ruído □ □ □ □ □
No meu posto de trabalho é possível diminuir o ruído □ □ □ □ □

5. ATÉ QUE PONTO CONCORDA COM AS SEGUINTES AFIRMAÇÕES:
Concordo 

Totalmente
Concordo

Sem 

Opinião
Discordo

Discordo 

Totalmente
A minha audição é muito ruim devido à exposição ao ruído □ □ □ □ □
O ruído elevado me provoca mau humor e mal disposto □ □ □ □ □
Não consigo falar com os colegas devido ao ruído elevado □ □ □ □ □
Necessito colocar a televisão em volume mais alto para conseguir ouvir bem □ □ □ □ □
O ruído afetou muito a minha audição no trabalho □ □ □ □ □
Quando saio do trabalho parece que tenho um “zumbido” nos ouvidos □ □ □ □ □
Os meus familiares me dizem várias vezes que escuto mal □ □ □ □ □
No fim do dia de trabalho ouço mal, mas depois recupero toda a audição □ □ □ □ □

QUESTIONÁRIO 1: CARACTERIZAÇÃO INDIVIDUAL DE PERCEPÇÃO DO RISCO

IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL DO EMPREGADO

Escolaridade:           □ Fundamental Incompleto        □ Médio Incompleto        □ Superior Incompleto        

PERCEPÇÃO DOS EFEITOS

OUTROS FATORES COGNITIVOS

PERCEPÇÃO INDIVIDUAL DO RISCO

IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES DE RISCO

CONHECIMENTOS SOBRE O RUÍDO

PERCEPÇÃO DA EFICIÊNCIA DO EPI

MEIOS DE PROTEÇÃO

Estado civil:    Solteiro (  )         Casado (  )         Separado (  )         Divorciado (  )         Viúvo(  )

                                    □ Fundamental Completo           □ Médio Completo            □ Superior Completo



6. ATÉ QUE PONTO CONCORDA COM AS SEGUINTES AFIRMAÇÕES:
Concordo 

Totalmente
Concordo

Sem 

Opinião
Discordo

Discordo 

Totalmente

A utilização de protetores me protege da surdez □ □ □ □ □

Utilizando sempre os protetores, reduzo a probabilidade de ficar ouvindo mal □ □ □ □ □

Certamente a utilização de protetores reduz a probabilidade de ouvir mal □ □ □ □ □

Mesmos escutando bem, tenho de me preocupar em utilizar protetores □ □ □ □ □

Se utilizar regularmente os protetores protejo a minha audição □ □ □ □ □

Proteger a audição é importante para mim □ □ □ □ □

7. ATÉ QUE PONTO CONCORDA COM AS SEGUINTES AFIRMAÇÕES:
Concordo 

Totalmente
Concordo

Sem 

Opinião
Discordo

Discordo 

Totalmente

EPIs causam irritações ne pele e coçeiras □ □ □ □ □

EPIs causam grande desconforto devido a transpiração e pressão sobre as orelhas □ □ □ □ □

EPIs atrapalham na comunicação com outras pessoas, dificultando as atividades □ □ □ □ □

EPIs aumentam o risco de acidentes, pois prejudicam a audição de avisos sonoros de perigo (Ex: ré das 

empilhadeiras, sirenes de máquinas, ...)
□ □ □ □ □

EPIs prejudicam na detecção de ruídos incomuns de máquinas e equipamentos, que poderiam indicar 

possíveis falhas técnicas
□ □ □ □ □

8. ATÉ QUE PONTO CONCORDA COM AS SEGUINTES AFIRMAÇÕES:
Concordo 

Totalmente
Concordo

Sem 

Opinião
Discordo

Discordo 

Totalmente

Sou recompensado pela empresa se utilizar protetores □ □ □ □ □

A pressão dos colegas poderá levar à decisão de utilizar protetores □ □ □ □ □

Estou satisfeito com o pessoal da segurança e higiene do trabalho □ □ □ □ □

Todos na empresa se preocupam se eu utilizo os protetores □ □ □ □ □

A empresa obriga a utilizar protetores □ □ □ □ □

Estou satisfeito com o nível de ruído das máquinas □ □ □ □ □

Tenho sempre protetores disponíveis para utilizar □ □ □ □ □

Tenho possibilidade de escolher entre vários tipo de protetores □ □ □ □ □

Existe uma preocupação da empresa em reduzir o ruído no meu local de trabalho □ □ □ □ □

Os meus colegas costumam utilizar protetores □ □ □ □ □

Sou normalmente encorajado a utilizar protetores □ □ □ □ □

9. RELATIVAMENTE AO SEU POSTO DE TRABALHO, DIGA ATÉ QUE PONTO SE IDENTIFICA COM AS 

SEGUINTES SITUAÇÕES:

Concordo 

Totalmente
Concordo

Sem 

Opinião
Discordo

Discordo 

Totalmente

Estou satisfeito pela forma como estou informado com o que se passa na empresa □ □ □ □ □

Tenho liberdade suficiente para decidir sobre o ritmo e o método de trabalho □ □ □ □ □

Posso decidir como e quando cada tarefa poderá ser realizada □ □ □ □ □

Posso efetuar pausas quando desejar, sem levar em consideração outras pessoas □ □ □ □ □

As minhas chefias me pedem sempre conselhos antes de tomarem decisões □ □ □ □ □

Sinto que o meu trabalho é respeitado na empresa □ □ □ □ □

10. CONSIDERANDO O SEU LOCAL DE TRABALHO, DIGA COM QUE FREQUÊNCIA ACONTECE CADA 

UMA DAS SEGUINTES SITUAÇÕES: 
Sempre

Algumas 

vezes

Sem 

Opinião
Raramente Nunca

Ritmo de trabalho muito rápido □ □ □ □ □

Necessidade de levantar pesos muito pesados ou altos □ □ □ □ □

Existem vibrações □ □ □ □ □

Ambiente de trabalho muito quente ou frio □ □ □ □ □

Ambiente de trabalho com poeiras □ □ □ □ □

Má iluminação □ □ □ □ □

11. DIGA COM QUE FREQUÊNCIA COSTUMA TER OS SEGUINTES COMPORTAMENTOS: Sempre
Algumas 

vezes

Sem 

Opinião
Raramente Nunca

Ignorar regras de segurança □ □ □ □ □

Executar incorretamente as atividades □ □ □ □ □

Não utilizar protetores auditivos em áreas ruidosas □ □ □ □ □

Não seguir os procedimentos determinados pela empresa □ □ □ □ □

Ignorar as sinalizações/placas de segurança existentes □ □ □ □ □

Colocar os protetores só para iludir o responsável □ □ □ □ □

MOTIVAÇÃO INDIVIDUAL

CARGA FÍSICA

COMPORTAMENTO DE RISCO

CULTURA DE SEGURANÇA

EXPECTATIVA E VALORIZAÇÃO DOS RESULTADOS

BARREIRAS

AMBIENTE DE TRABALHO
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APÊNDICE C 

- Questionário 2 



QUESTIONÁRIO 2:  CARACTERIZAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AO RUÍDO E DE UTILIZAÇÃO DO EPI

EXPOSIÇÃO AO RUÍDO
Exposição não profissional:
     □ Caça, Tiro, Serviço militar.
     □ Automobilismo, motociclismo ou outros esportes motorizados.
     □ Ferramentas ruidosas (furadeiras, serras, martelos, ...)
     □ Concertos, discotecas, música em volume alto, ...
     □ Outros? _________________________________________
Tempo de exposição:          □ < 1 ano          □ 1 a 5 anos          □ 6 a 10 anos          □ >10 anos

Exposição profissional:
Emprego atual   -   Duração: __________________ (anos)
Emprego anterior 1  -  Tipo de exposição ao ruído: □ Pouco intensa      □ Intensa      □ Muito intensa          Duração:________(anos)
Emprego anterior 2  -  Tipo de exposição ao ruído: □ Pouco intensa      □ Intensa      □ Muito intensa          Duração:________(anos)

EXPOSIÇÃO AO MONÓXIDO DE CARBONO (CO)
□ Nunca fumou          □ Parou de fumar          □ Fumante habitual há __________ anos consumindo cerca de ________ cigarros por dia

ANTECEDENTES
Possui muitos antecedentes familiares de perdas auditivas:       □ Sim          □ Não

Histórico pessoal de:
     □ Trauma9smos cranianos
     □ Uso de remédios ototóxicos (an9bió9cos aminoglicosídeos, salicilatos, quinina, agentes an9neoplásicos , diuré9cos de alça, ...)
     □ Doenças infecciosas (rubéola, meningite, sarampo, ...)
     □ Doenças severas de foro otológico (o9tes, intervenções cirúrgicas, ...)

FORMAÇÃO
Possui formação em Higiene e Segurança no Trabalho?    □ Não                     □ Sim     Treinamento com duração de ______ horas aproximadamente
Teve formação sobre Ruído e Proteção Auditiva?          □ Não                     □ Sim     Treinamento com duração de ______ horas aproximadamente
Você foi instruído sobre prevenção de perda auditiva induzida pelo ruído?              □ Não                     □ Sim 
Você teve algum treinamento sobre uso correto dos plugs e abafadores de ruído?            □ Não                     □ Sim 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL AUDITIVA
Costuma utilizar protecção auditiva?       □ Não     (se respondeu NÃO, o questionário termina na questão seguinte)
                                                                               □ Sim      Tipo de proteção (abafadores, plugs de inserção, ambos, ...): _______________________

Costuma utilizar outros EPIs?   □ Não      □ Sim      Quais? __________________________________

Que percentagem do tempo de trabalho utiliza a protecção auditiva: _________ (%)

Coloque uma cruz (X) de acordo com o que SENTE depois de ter usado o protetor auditivo:

NÃO PROVOCA DOR _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____ PROVOCA DOR
CONFORTÁVEL _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____ DESCONFORTÁVEL

PRESSÃO NÃO EXCESSIVA _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____ PRESSÃO EXCESSIVA
TOLERÁVEL _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____ INTOLERÁVEL

FOLGADO _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____ APERTADO
CÔMODO _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____ INCÔMODO

LEVE _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____ PESADO
AGRADÁVEL _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____ DESAGRADÁVEL

FLEXÍVEL _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____ RÍGIDO
FRESCO _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____ QUENTE

NÃO DIFICULTAM MOVIMENTOS DA CABEÇA _____:_____:_____:_____:_____:_____:_____ DFICULTAM MOVIMENTOS DA CABEÇA

AUDIOMETRIA
Audiometria Atual:     □ Não          □ Sim

Data do exame: ____ / ____ / ____

Cabine audiométrica do tipo:     □ Móvel      □ Fixa

Avaliador: ______________

Legenda:
     o-----o Ouvido direito
     x-----x Ouvido esquerdo

Valor Ponderado:
     ____________ dB


