
AVALIAÇÃO DA POLUIÇÃO SONORA EM SETOR DE
SERVIÇOS DE UM HOSPITAL PÚBLICO DO COLAR

METROPOLITANO DO VALE DO AÇO, MINAS
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Paula PEREIRA (UnilesteMG)

Objetivo: Avaliar o nível de poluição sonora na área de internação feminina de um
hospital público municipal localizado no Colar Metropolitano do Vale do Aço, Minas
Gerais no período de maio/2010. Além disso, explicitar a relação entre conforto
ambiental e produtividade.  Metodologia: A metodologia para a coleta de dados na
área de internação feminina consistiu nos seguintes passos: inspeção in loco, registro
fotográfico; entrevistas, medições quantitativas do nível de ruído conforme os
procedimentos das Normas Técnicas Brasileiras (NBR) 10.151/87 e 10.152/87,
utilizando-se o audiodosímetro, marca Simpson, modelo 897, calibrado em 94dB(A) e
114dB(A). Outro aspecto relevante referiu-se a mensuração do Índice de Absenteísmo
(IA) relativo às ausências justificadas, a partir das informações contidas nos relatórios
do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO). O IA calculado foi
comparado com Chiavenato (2009).  Resultados: As principais fontes de ruído
identificadas, nas inspeções in loco, foram os alarmes de aparelhos, telefones,
ventiladores, conversas entre os membros da equipe e material que de forma
imprevista atingia o chão. A NBR 10.152/87 recomenda como Nível de Critério de
Avaliação (NCA), em área de internação hospitalar, um valor entre 35 até 45dB(A)
para o ruído contínuo e intermitente. As avaliações ambientais mostraram que a
poluição sonora no local em estudo oscilava entre um mínimo de 48dB(A) até um
máximo de 63dB(A). Verificou-se aí que o NCA foi extrapolado em todas as medições
realizadas. Além disso, constatou-se que as queixas relativas ao cansaço físico, cefaléia
e estress atingiam respectivamente 88,9%, 66,7% e 33,4% dos colaboradores
sugerindo associação com o desconforto provocado pelo ruído. Outro aspecto
importante relacionou-se ao Índice de Absenteísmo (IA) que se apresentou muito
elevado. Chiavenato (2009) pontua que em empresas onde ocorre a associação
adequada entre os fatores produtivos e humanos o IA máximo atinge o valor de 0,5%.
No entanto, na área em estudo o IA atingiu 0,61%. As medidas corretivas sugeridas
incorporaram a realização de campanhas educativas entre os colaboradores e
sistematização de programa de manutenção preventiva e periódica nos equipamentos. 
Conclusão: Constatou-se que o conforto ambiental era insatisfatório em relação ao
nível de ruído no setor em estudo. Os resultados sugeriram associação com o alto
índice de absenteísmo e prevalência de queixas entre os colaboradores. Entende-se que
as medidas corretivas apontadas devem ser implantadas visando à saúde e segurança
no trabalho.
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