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RESUMO 
 

Salgado JDA. Músicos de pop-rock: efeitos auditivos e não auditivos decorrentes da 
exposição à música eletronicamente amplificada. São Paulo; 2011. [Dissertação de 
Mestrado – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP].  
 
 
Introdução: Os músicos representam uma categoria profissional sob risco de problemas 

auditivos e queixas de saúde, em decorrência da exposição à música eletronicamente 

amplificada. Objetivo:  Medir os níveis sonoros e identificar queixas auditivas e não 

auditivas em músicos de bandas de pop-rock. Método:  Foram avaliados 34 músicos de 

pop-rock, do sexo masculino, com idades entre 26 e 60 anos. Os sujeitos responderam 

um questionário com dados sobre histórico de saúde, queixas relacionadas à audição e 

informações sobre exposição à música. Foi realizada a dosimetria de ruído no músico 

durante uma apresentação da banda em uma casa noturna de São Paulo. Para tanto foi 

utilizado um dosímetro do tipo 1, devidamente calibrado, cujo microfone foi posicionado 

próximo à orelha do músico, cinco minutos antes do início da apresentação. Resultados: 

A prevalência das queixas auditivas intolerância a som intenso e sente os ouvidos 

tampados foi de 20,6%.  Do total, 50% da amostra relataram achar que o som ao qual 

está exposto afeta sua saúde. A maioria (27, 79,4%) dos músicos trabalha na profissão 

há mais de 10 anos. Os maiores níveis sonoros obtidos nas variáveis Lmax nível médio 

máximo, Lavg nível médio e Lmin nível médio mínimo em dB (A) foram de 129,6; 119,1 e 

94,5 (respectivamente). E os menores foram de 105,9; 94,5 e 62,2 (respectivamente). Os 

valores estavam muito acima dos níveis máximos diários permitidos, segundo a 

Legislação Trabalhista. Conclusões:  A dosimetria pode ser útil na investigação dos 

níveis. Entretanto, medidas de proteção aos músicos devem ser imediatamente adotadas 

com o objetivo de evitar os efeitos deletérios à saúde dessa população.  

 

Descritores: audição; dosimetria; música; ruído ocupacional. 
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ABSTRACT 
 

Salgado JDA. Pop-rock musicians: auditory and non-auditory effects due to electronically 
amplified music exposure. São Paulo, 2011. [Master´s Dissertation - Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo - PUC-SP]. 
 

Introduction:  The musicians are part of a professional category under the risk of auditory 

issues and health complaints, due to electronically amplified music exposure. Objective: 

Measuring sound levels and identifying auditory and non-auditory complaints on pop-rock 

musicians groups. Method: 34 male pop-rock musicians, ages between 26 and 60 years 

old were evaluated. The subjects answered a questionnaire composed of health history, 

complaints related to hearing and information about music exposure. The noise dosimeter 

was applied on the musicians during a band concert on a nightclub in São Paulo. It was 

used a dosimeter type 1, properly calibrated, in which the microphone was positioned 

behind the musician’s ear, 5 minutes before the beginning of the presentation. Results : 

The prevalence of auditory complaints, loud sound intolerance and the felling of occluded 

ears was 20,6%. From all, 50% of the sample reported the thought of being exposure to 

that sound can damage their hearing. The majority (27, 79,4%) of the musicians work in 

this area for further than 10 years. The highest sound level obtained on Lmax variation 

medium maximum levels, Lavg - average levels and Lmin - medium minimum levels in dB 

(A) were of 129,6; 119,1 and 94,5 (respectively). The values were further above the 

maximum level daily allowed, according to the occupational legislation. Conclusions:  

Dosimeter can be useful on levels investigation. Although, measures for musicians’ 

protection must be immediately taken, so that it can avoid deleterious effects on this 

population health.  

 

Descriptors: hearing, dosimeter, music, noise occupational. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Por muitos anos as pesquisas enfocaram principalmente os efeitos da exposição a 

ruído em trabalhadores de indústrias. Porém, existem outras categorias profissionais que 

também têm exposição a níveis sonoros elevados e, portanto, podem ter alterações na 

saúde. Como exemplo, podemos destacar os músicos de bandas de pop-rock que apesar 

de não terem uma exposição diária tão prolongada quanto um trabalhador de indústria, 

estão expostos a níveis sonoros muito elevados provenientes da música eletronicamente 

amplificada. O fato é que a música não pode ser classificada como ruído sob o ponto de 

vista da física acústica, porém, quando nos remetemos aos níveis de exposição, a 

música eletronicamente amplificada pode representar um risco muito maior do que o 

ruído industrial.  

Em geral, os músicos gostam muito de sua profissão, elencando sempre a música 

como principal interesse. Desta forma, às vezes não percebem as vantagens de outras 

profissões com horas de trabalho regular, melhores salários e mais estáveis, exercendo 

assim o que mais gostam. Entretanto, a profissão de musicista, apesar de criativa e 

agradável, pode oferecer riscos à saúde do músico, em especial, a sua audição (Mendes 

e Morata, 2007). 

O efeito da música amplificada na audição começou a ser objeto de pesquisa a 

partir da década de 1960 com o surgimento da música pop e, consequentemente, com 

advento de amplificadores acoplados aos instrumentos musicais. Com o passar dos anos 

os equipamentos de amplificação aumentaram consideravelmente a potência sonora e, 

desta forma, os níveis advindos dessas fontes podem ser prejudiciais à audição, 

causando lesão permanente do aparelho auditivo. Porém, há de se considerar algumas 

variáveis importantes, a saber: a exposição dos músicos não é tão frequente quanto à 

dos trabalhadores de indústrias; os critérios de classificação das perdas auditivas são 

discordantes entre si, não havendo um definido que se aplique a essa população; e a 

susceptibilidade individual é um fator fundamental para o desenvolvimento de uma perda 

de audição. Por essas razões, o percentual de prevalência de perda de audição entre 
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músicos pode variar de 5% a 52%, como descrito nos estudos de Axelsson e Lindgren 

(1977a), Russo et al. (1995), Samelli e Schochat (2000), Kähäri et al. (2003), Einhorn 

(2006),  Mendes e Morata (2007) e Santoni e Fiorini (2010). 

Alguns pesquisadores indicam que, além de alterações auditivas, a música 

eletronicamente amplificada pode ocasionar outros efeitos na saúde, tais como: 

desconforto ou intolerância à som intenso, zumbido, tontura, hiperacusia, diplacusia, 

sensação de plenitude auricular, mudanças de humor, estresse e irritabilidade (Kähäri et 

al., 2001a; Marchiori e Melo, 2001; Andrade, 2000; Andrade et al., 2002; Kähäri et al., 

2003). 

Evers e Suhr (2000) ressaltaram que a música tem o poder de acalmar, relaxar ou 

estimular, devido ao aumento do fluxo sanguíneo e, consequentemente, aumento da 

produção de adrenalina. Porém, quando apresentada em níveis sonoros elevados, pode 

ocasionar uma produção excessiva de adrenalina, noradrenalina e de seus respectivos 

receptores, que podem levar à dependência de escutar música em níveis cada vez mais 

elevados e, com isso, gerar algum prejuízo auditivo. 

Contudo, ainda não existe na legislação trabalhista brasileira uma lei específica 

que proteja os músicos dos efeitos da exposição à música eletronicamente amplificada, 

uma vez que a Norma Regulamentadora (NR) 15 do Ministério do Trabalho se aplica a 

trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora que desempenhem suas funções em 

empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Os músicos, em geral, 

são profissionais autônomos e, portanto, sem vínculo formal de trabalho. Nesse contexto, 

torna-se necessário avaliar os efeitos que a exposição à música amplificada pode gerar a 

saúde geral e à audição desses profissionais. Desta forma, faz-se importante avaliar e 

reconhecer os riscos por meio da medição dos níveis de pressão sonora os quais os 

músicos estão expostos durante suas apresentações. 

Segundo a Legislação Trabalhista do Ministério do Trabalho e Emprego (Norma 

Regulamentora 15, anexo II, MTBE, 1978), o nível máximo permitido para oito horas 

diárias de trabalho é de 85 dB(A). A cada 5 dB(A) de aumento diminui pela metade o 

tempo de exposição permitido (q= 5 dB). Entretanto, existe outra Norma elaborada pela 
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Fundacentro, órgão vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego, que indica outros 

valores para exposição máxima permitida a ruído nos locais de trabalho – Norma de 

Higiene Ocupacional (NHO 01, 2001). Tal Norma preconiza o mesmo nível máximo 

permitido para oito horas diárias, ou seja, 85 dB(A). Porém, sugere que a cada 3 dB(A) 

de acréscimo da exposição, o tempo diminua para metade (q= 3 dB). O quadro 1 indica a 

comparação entre a NR 15 e a NHO 01. 

 

Quadro 1: Distribuição do tempo máximo permitido para exposição, segundo NR 15 e 
NHO 01. 

NR 15 

Nível dB(A) 

Tempo máximo 

(horas, minutos) 

NHO 

Nível dB(A 

Tempo máximo 

(horas, minutos) 

85 8 85 8 

90 4 88 4 

95 2 91 2 

100 1 94 1 

105 30 min. 97 30 min. 

110 15 min. 100 15 min. 

115 7,5 min. 103 7,5 min. 

120 < 4 min. 106 < 4 min. 

  109 < 2 min. 

 

 Mesmo com os recentes avanços científicos, a Perda Auditiva Induzida por Ruído 

(PAIR) continua sendo uma doença relacionada ao trabalho que acomete milhares de 

trabalhadores em todo o mundo. Vale ressaltar que além das queixas auditivas, os níveis 

de pressão sonora elevados também geram diversas queixas de saúde. Assim, 

considerando que os músicos têm na própria música amplificada, a caracterização de 

exposição ocupacional; pesquisas científicas que abordam a saúde auditiva desta 

categoria profissional são importantes para identificar os problemas e subsidiar as ações 

de prevenção. A seguir serão apresentados estudos com relação aos efeitos da música 

na saúde de músicos de diversos ritmos musicais. 
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1.1. Estudos com músicos em geral 

 

Namur et al. (1999) avaliaram a audição e as queixas auditivas em 17 músicos da 

Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo. Os níveis sonoros no local variaram de 81,4 

a 94,7 dBNPS, conforme a posição do medidor de nível de pressão sonora no teatro. Os 

autores avaliaram os músicos por meio de um questionário, audiometria tonal e EOAPD. 

A prevalência da PAIR foi de 38% e 69% apresentaram emissões otoacústicas ausentes 

em frequências altas. Foram identificadas as seguintes queixas: zumbido (43%) e 

intolerância à som intenso (19%). Os autores alertaram os profissionais quanto aos riscos 

auditivos e a importância de um programa de conservação auditiva. 

Marchiori e Melo (2001) pesquisaram as alterações auditivas referidas por 23 

músicos da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina, bem como 

avaliaram os níveis de ruído aos quais estavam expostos. As queixas de zumbido 

(43,4%) e intolerância a som intenso (47,9%) foram as mais freqüentes. A média dos 

níveis sonoros variou entre 93,9 e 102,1 dB(A), de acordo com o local da mensuração. 

Diante desses achados, as autoras recomendam o desenvolvimento de um Programa de 

Prevenção de Perdas Auditivas junto a essa população. 

Com o objetivo de estabelecer a diferença entre a audição de músicos homens e 

mulheres, Kähäri et al. (2001a), desenvolveram um estudo com 56 músicos de orquestra, 

sendo 13 mulheres e 43 homens, com média de idade de 30 anos e 34 anos, 

respectivamente. Esses profissionais já haviam participado de um estudo prévio, em 

1979-80 (estudo A) e em 1995-96 (estudo B). Em ambos, utilizaram a audiometria tonal e 

as medidas de imitância acústica, para descartar a ocorrência de alterações da orelha 

média. Classificaram os audiogramas por meio do cálculo da média das respostas nas 

frequências de 3000 a 8000 Hz. Observaram elevada ocorrência de entalhe audiométrico 

na frequência de 6000 Hz na OE no estudo A e em ambas as orelhas no estudo B. No 

estudo B, os homens apresentaram perda auditiva de maior grau, tanto em 6000 Hz 

quanto em 8000 Hz. Ao compararem as audiometrias para verificar a ocorrência de 

deterioração da audição decorrente da exposição continuada a níveis sonoros elevados 
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durante 16 anos, os autores notaram discreta piora nas frequências de 3000 a 8000 Hz, 

com média de 0,7 dB por ano entre os homens e 0,4 dB por ano entre as mulheres. Os 

autores relacionaram as pequenas alterações nos limiares audiométricos ao longo do 

tempo com um discreto agravamento da perda auditiva característica da exposição 

sonora de músicos. Desta forma, os autores recomendaram o uso de protetores auditivos 

específicos com atenuação uniforme, como o modelo ER20. 

No mesmo ano, os mesmos autores pesquisaram a presença de qualquer tipo de 

alteração auditiva em músicos de orquestra e, para tanto, estudaram 140 profissionais de 

música clássica, sem distinção de sexo, com média de idade de 40 anos. Realizaram 

avaliação audiométrica e aplicaram um questionário para levantar dados sobre a 

exposição sonora e os instrumentos que cada um tocava. Os indivíduos foram 

distribuídos de acordo com o instrumento musical que utilizavam. Como resultados, 

observaram traçados audiométricos dentro da normalidade (< 20 dBNA) na maioria dos 

indivíduos, porém os homens apresentaram maior ocorrência de entalhe na frequência de 

6000 Hz, principalmente na orelha esquerda. O grupo de percussionistas apresentou 

piores limiares audiométricos, com presença de perdas auditivas de maior grau, seguidos 

pelos profissionais que tocavam instrumentos de sopro. Já os melhores limiares 

ocorreram no grupo de cordas, com diferença estatisticamente significativa na frequência 

de 6000 Hz na orelha direita. Os autores notaram também que, ao distribuir os indivíduos 

por faixas etárias, quanto maior a idade, pior estava o limiar audiométrico, principalmente 

em 6000 Hz. Apesar do pequeno número de indivíduos com perdas auditivas, os autores 

ressaltaram que os músicos clássicos têm maior facilidade na detecção sonora, fator que 

pode interferir na audiometria (Kähäri et al., 2001b).  

Kähärit et al. (2003) avaliaram a audição e as queixas auditivas em 139 (43 

mulheres e 96 homens) músicos de rock/jazz. Os resultados foram baseados nos 

audiogramas e nas respostas de um questionário. De acordo com os critérios de análises 

adotados pelos autores, a maioria dos músicos (74%) apresentou pelo menos uma das 

queixas de perda auditiva, zumbido, hiperacusia, distorção ou diplacusia. Perda auditiva, 

zumbido e hiperacusia foram as mais comuns e as duas últimas apareceram com 
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ocorrências estatisticamente maiores, quando comparadas às da população em geral. Na 

faixa de frequência entre 3 e 6 kHz, as mulheres apresentaram limiares audiométricos 

melhores que os dos homens. A hiperacusia ou a combinação de hiperacusia e zumbido 

foram mais frequentes nas mulheres. Porém, perda auditiva e zumbido foram mais 

frequentes nos homens. O nível sonoro mensurado durante as apresentações foi 115 dB 

Leq em locais pequenos com até quatro músicos tocando e 106 dB Leq em locais maiores 

com até cinco músicos.Os autores concluíram que tais fatores devem ser definidos como 

distúrbios auditivos decorrentes da exposição a níveis de pressão sonora elevados, 

principalmente na população de músicos. 

Emmerich et al. (2008) avaliaram o status audiológico de 109 músicos profissionais 

das três maiores orquestras da Alemanha, com idade entre 30 e 69 anos. Além disso, 

também fez parte da amostra 110 estudantes de conservatórios de música entre 11 e 19 

anos de idade. Os procedimentos incluíram anamnese (exposição à ruído ocupacional e 

em atividades de lazer, uso de protetor auditivo e auto-avaliação da função auditiva), 

audiometria tonal e teste de emissões otoacústicas (EOA).  Foram realizadas as 

medições dos níveis sonoros das orquestras e dos instrumentos separadamente. 

Nenhum dos músicos relatou exposição extra-ocupacional e poucos confirmaram uso 

regular de protetor auditivo. A perda auditiva classificada como maior ou igual a 15 dBNA 

foi encontrada em mais de 50% dos músicos. As maiores perdas apareceram nos 

músicos dos instrumentos das categorias de cordas e metais. Os músicos com mais de 

60 anos de idade tinham perdas significativamente maiores, em 4 e 6 kHz, que os da 

faixa de 30 a 39 anos Os músicos dos instrumentos de cordas tiveram mais perda 

auditiva na orelha esquerda. Os resultados das EOA pioraram logo após as 

apresentações das orquestras. Os autores concluíram que a perda auditiva em músicos 

deve ser vista como uma doença relacionada ao trabalho e, desta forma, são necessárias 

medidas de proteção e prevenção aplicadas à esta categoria profissional.  

Hamdan et al. (2008) realizaram emissões otoacústicas evocadas por estímulo 

transiente (EOAET) em um grupo de cantores profissionais expostos à música 

eletronicamente amplificada. Participaram da pesquisa 23 cantores com limiares 
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audiométricos normais, 23 adultos não cantores com limiares audiométricos normais 

(grupo controle) e nove cantores com perdas auditivas. Os resultados indicaram 

correlação moderada para alta entre o teste e o reteste de EOATE nos três grupos.  

Foram consideradas para análise somente as melhores respostas do teste de EOAET. 

Na análise intragrupo não foram observadas diferenças estatisticamente significantes 

entre orelhas e sexo nos grupos com limiares audiométricos normais. Porém, a análise 

entre os grupos revelou que as medianas das respostas gerais e nas bandas de 1,4 k e 2 

KHz foram menores nos cantores com audiometria normal, quando comparados ao grupo 

controle  A partir dos testes de EOAET nos dois grupos de cantores, foram identificados 

seis critérios de passa e falha  com sensibilidade e especificidade maior ou igual a 90%. 

Quando estes critérios foram usados para o grupo de cantores sem perdas auditivas, a 

prevalência de respostas presentes no teste de EOAET variou de 57 a 76%. Os autores 

concluíram que apesar de não ter significância estatística, as respostas do grupo de 

cantores sem perdas auditivas foram menos robustas que no grupo controle. Assim, o 

teste de EOATE pode ser importante na identificação precoce de uma disfunção coclear, 

porém, os autores sugerem atenção e cuidado na escolha do critério de análise do teste. 

Jansen et al. (2009) investigaram a audição e outras queixas auditivas em 241 

músicos profissionais com idade entre 23 e 64 anos. A avaliação da audição incluiu 

audiometria tonal, percepção de loudness, queixa de diplacusia e zumbido, teste de fala 

com ruído e emissões otoacústicas (EOA). Os resultados indicaram que a maioria dos 

músicos teve a audiometria classificada como normal, porém, com entalhe na frequência 

de 6 kHz que pode ser associado à perda auditiva induzida por ruído (PAIR). As queixas 

mais frequentes foram as de zumbido e hiperacusia. O zumbido não mostrou associação 

com o tipo de instrumento utilizado, mas foi mais frequente na orelha esquerda. Os testes 

de loudness e de fala no ruído foram classificados como dentro dos limites da 

normalidade. Os resultados dos testes de EOA foram abaixo do esperado para 

audiometrias normais. Os autores concluíram que os limiares audiométricos dos músicos 

estavam piores do que o esperado, de acordo com o sexo e idade dos mesmos. Além 



8 
 

 
 

disso, as queixas de zumbido e hiperacusia devem ser mais valorizadas nos programas 

de prevenção de perdas auditivas para músicos. 

Sousa (2009) verificou a ocorrência dos efeitos auditivos e não auditivo da ação do 

ruído em funcionários de casas noturnas expostos à música eletronicamente amplificada 

através da EOAPD e da aplicação de um questionário. Os resultados apresentaram 

ausência de respostas na orelha esquerda em 21 (42,0%) funcionários e na orelha direita 

em 17 (34,0%). A ausência bilateral ocorreu em 11 (22%) da amostra. As f2 mais 

acometidas foram 3174 Hz, 4004 Hz e 6348 Hz.  As queixas mais referidas foram: 

zumbido (18,0%) e intolerância a sons intensos (16,0%).   

Martins et al. (2009) determinaram a prevalência da PAIR em 21 músicos de 18 a 

59 anos de idade de diversos estilos musicais por meio da audiometria. Os resultados 

mostraram prevalência da PAIR de 42,9% e apresentaram predominância em fatores 

como idade e tempo de exposição a elevados níveis de pressão sonora. Os sintomas 

mais freqüentes foram o zumbido (52,4%), plenitude auricular (38,1%), dificuldade de 

compreensão da fala (28,6%) e tontura (23,8%).   

 

1.2. Estudos com músicos de Rock’n roll  e Pop Rock 

 

Samelli e Schochat (2000) avaliaram a audição de 21 músicos de rock’n roll (idade 

média foi de 25 anos) com o objetivo de identificar a ocorrência de PAIR. O tempo médio 

de exposição à música foi de 15,9 horas semanais por, em média, 8,3 anos. As autoras 

utilizaram como classificação de perda auditiva a existência de um limiar auditivo maior 

do que 20dB em pelo menos uma orelha e em pelo menos uma frequência (critério A) ou 

na média das frequências de 3000 a 8000 Hz (critério B). O critério A indicou 52% de 

perda auditiva e o critério B 33%. A frequência mais prejudicada foi a de 6000 Hz, com 

média de 28 dBNA para a orelha direita e 30 dBNA para a esquerda.  As autoras 

concluíram que, independentemente do critério utilizado, a ocorrência de perda auditiva 

na população estudada foi elevada. Porém, de acordo com o critério adotado, a 

prevalência de alterações auditivas muda drasticamente, o que interfere diretamente na 
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comparação dos resultados entre os estudos. Como propostas para minimizar os efeitos 

da música amplificada à audição, sugerem o uso de protetores auditivos e a possibilidade 

de estabelecer um limite de saída nos amplificadores, atingindo o nível máximo de 100 

dBNPS. 

Andrijaukas (2001) estudou os resultados das EOAET em 16 músicos de rock’n roll 

com limiares audiométricos dentro da normalidade, antes e após a exposição à música 

amplificada. A autora identificou diminuição dos valores tanto da resposta geral quanto da 

reprodutibilidade total dos registros de EOAET após a exposição sonora, porém sem 

alteração no limiar audiométrico. Os resultados sugerem um efeito imediato do ruído na 

audição desses músicos que ainda não pode ser detectado na audiometria. 

Na pesquisa realizada por Farias e Dantas (2001) foi traçado um perfil do 

conhecimento de músicos de pop-rock sobre o risco do desenvolvimento de perda 

auditiva pela exposição à música amplificada. Para tanto, as autoras aplicaram um 

questionário sobre as condições de trabalho e a ocorrência de queixas auditivas entre 90 

músicos, predominantemente do sexo masculino, do município de Aracaju. Dos 

entrevistados, 53% consideravam como elevados os níveis sonoros aos quais estavam 

expostos durante seus ensaios e apresentações e, com isso, a possibilidade de 

desenvolverem uma perda de audição decorrente dessa exposição.  

Schmuziger et al. (2006) avaliaram a audição e as queixas auditivas de 42 músicos 

não profissionais de pop-rock, porém, com exposição à música por pelo menos cinco 

anos. Foram realizadas audiometria tonal convencional e de alta frequência, medida de 

desconforto de loudness e queixas de zumbido e hipersensibilidade a sons. A pesquisa 

utilizou um grupo controle de 20 adultos jovens otologicamente normais e sem histórico 

de exposição a ruído ocupacional.  Os resultados audiométricos foram corrigidos 

segundo sexo e idade, de acordo com a ISO 7029. A média dos limiares audiométricos 

nas frequências entre 3 e 8 kHz foi de 6 dB para os músicos e de 1,5 dB para o grupo 

controle, com diferença estatisticamente significante. Também foram obtidas diferenças 

estatisticamente significantes quando comparadas às mesmas médias entre os músicos 
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que não usavam protetor auditivo (8,2 dB) e os que usavam (2,4 dB). A queixa de 

hipersensibilidade a sons foi de 23% e o zumbido foi relatado por 17% dos músicos. Os 

autores concluíram que a perda auditiva nos músicos que usavam protetores teve 

ocorrência muito semelhante com o grupo controle. Porém, os que não usavam 

protetores têm um risco bem maior de desenvolver perda auditiva.   

Pfeiffer et al (2007) verificaram a mudança temporária do limiar de audição de 

músicos, após exposição a níveis de pressão sonora elevados de um show de rock. Seus 

achados mostraram diferenças pré e pós-exposição, principalmente nas frequências 

altas, e com maior significância nas frequências de 2 a 6 kHz na orelha direita e de 4kHz 

na orelha esquerda. Com relação à medida do reflexo acústico após o show, a orelha 

direita mostrou maior índice de ausência. Porém as diferenças foram estatisticamente 

significantes. Constataram que o zumbido foi a queixa mais frequente entre os 

integrantes da banda. A dosimetria apresentou valor de LAVG (Average Level) igual a 

98,5 dB durante a apresentação do show. 

 Maia e Russo (2008) avaliaram a audição de músicos de rock and roll através dos 

resultados da avaliação audiológica e do tempo de exposição à música amplificada. Os 

resultados foram obtidos por meio de um questionário. A idade variou de 21 a 38 anos e 

o tempo de profissão de 2 a 20 anos. As principais queixas auditivas apresentadas foram: 

intolerância a sons intensos (48%), zumbido (39%) e irritabilidade e nervosismo (35%). 

Segundo os autores, 23 músicos avaliados (100%) apresentaram limiares auditivos 

dentro dos padrões de normalidade bilateralmente, porém, 41% (n=19) das orelhas 

apresentaram entalhe audiométrico em 4 kHz ou 6 kHz. Os resultados das EOAT 

indicaram 39% de respostas presentes e 61% de ausentes. No teste de EOAPD houve 

presença de resposta nas frequências avaliadas em mais de 50% das orelhas. Os 

autores concluíram que apesar de não ocorrer perda auditiva nesta população, existiu 

alteração no registro das EOA o que sugere alteração na função coclear.  

Santoni e Fiorini (2010) avaliaram a audição e o uso de protetores auditivos em 24 

músicos de bandas de pop-rock. Os procedimentos utilizados foram: anamnese, 

avaliação audiométrica, teste de emissões otoacústicas evocadas por estímulo transiente 
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(EOAET) e emissões otoacústicas – produto de distorção (EOAPD) e preencheram um 

questionário sobre a satisfação após o uso do protetor auditivo por dois meses. A 

prevalência de perdas auditivas sugestivas de PAIR foi de 20,8%. No teste de emissões 

otoacústicas, 45,8% dos músicos tiveram respostas ausentes nas EOAET e 58,4% nas 

EOAPD. A maioria dos músicos (75%) forneceu nota maior do que 7,0 para refletir a 

satisfação com o uso do protetor auditivo do tipo ER-20. As autoras enfatizaram a 

importância de implementação de ações de proteção auditiva aplicadas especificamente 

para músicos. 

A partir das pesquisas apresentadas podemos observar que os músicos 

representam uma categoria profissional sob risco de problemas auditivos e queixas de 

saúde. Porém, ainda há a necessidade de investigações sobre a saúde auditiva de 

músicos de pop-rock, mais especificamente sobre a queixa relacionada à intolerância a 

som intenso que pode anteceder uma alteração auditiva.  



12 
 

 
 

2. OBJETIVO 
 

O objetivo desta pesquisa foi medir os níveis sonoros e identificar queixas 

auditivas e não auditivas decorrentes da exposição à música eletronicamente amplificada 

em músicos de bandas de pop-rock. 
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3. MÉTODO 

 

3.1 Tipo de estudo 

 

Foi realizado um estudo do tipo transversal de inquérito em músicos de bandas de 

pop-rock de uma casa noturna da cidade de São Paulo.  A pesquisa foi desenvolvida no 

próprio local de trabalho.  

 

3.2 Considerações éticas 

 

O presente projeto foi encaminhado e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) sob protocolo nº 206/2011 

(ANEXO I), bem como para a casa noturna. Foram obedecidos os princípios éticos para 

realização de pesquisas com seres humanos, nos quais os indivíduos, antes do início dos 

procedimentos, receberam os esclarecimentos necessários e, aqueles que concordaram 

em participar da pesquisa, assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

(ANEXO II). 

 

3.3 Caracterização do local 

 

A primeira etapa consistiu na apresentação do projeto para os donos da casa 

noturna. Após a aprovação dos mesmos, a segunda etapa foi entrar em contato com os 

músicos, por telefone e e-mail, e convidá-los para participarem da pesquisa.   

A casa noturna é um Pub com estilo baseado em modelos de bares dos países 

Austrália e Nova Zelândia (Down Under), cuja temática é o rugby e o estilo musical é o 

Pop-Rock.  Diariamente, sua lotação chega a ter uma rotatividade de 900 clientes e a 
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casa conta com 43 funcionários. No local acontecem apresentações das bandas de terça-

feira a sábado que geralmente têm início às 21horas. Primeiro há uma banda cuja 

apresentação é composta por duas entradas de 50 minutos cada e logo após, inicia a 

banda principal com três entradas da mesma duração.  

O local é constituído por dois ambientes: mezanino e salão principal. Ao entrar na 

casa (salão principal), ao lado direito está localizado o palco em formato arredondado e 

encostado na parede, onde são realizadas as apresentações. O palco é composto por 

duas caixas de som posicionadas nas laterais (uma de cada lado) e mais duas acima do 

palco, também nas laterais. Ao centro, no fundo do palco, fica uma bateria-padrão. Os 

demais instrumentos e os retornos de palco utilizados nas apresentações são dispostos 

de acordo com a composição e necessidade de cada banda (ANEXO III). Os músicos, na 

maioria das vezes, ficam dispostos no palco de acordo com a Figura 1. 

 
Figura 1: Disposição dos músicos no palco da casa noturna. 

 

3.4 Caracterização da Amostra 

 

Foram convidados individualmente para participar da amostra 45 sujeitos, músicos 

de bandas de pop-rock há pelo menos um ano. Destes, 11 não aceitaram participar da 
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pesquisa. Portanto, a amostra foi composta por 34 músicos do sexo masculino, que 

cumpriram todos os procedimentos. 

3.5 Procedimentos 

 

Foi utilizado o questionário de Santoni (2008), baseado e adaptado de Andrade 

(2000), Fiorini (2000) e Maia (2006); com o objetivo de levantar dados pessoais, de saúde 

geral atual e pregressa, de exposição à música amplificada, as queixas auditivas, não 

auditivas e percepções da sensação auditiva após o trabalho (ANEXO IV).   

O questionário foi aplicado 15 minutos antes da primeira entrada das bandas e, 

após a aplicação do mesmo, foi realizada a dosimetria de ruído no músico durante uma 

apresentação da banda. Para tanto, foi utilizado um dosímetro do tipo 1, modelo The 

Edge eg-4, marca Quest, devidamente calibrado, cujo microfone foi posicionado próximo 

à orelha do músico, cinco minutos antes do início da apresentação. O equipamento mede 

a dose individual do nível de pressão sonora em função do tempo. A dose foi obtida em 

músicos vocalistas e que tocam bateria, guitarra, contrabaixo e violão. Considerando que 

as apresentações das bandas variam de duas a três entradas de 50 minutos cada, com 

intervalos de 30 a 40 minutos; foi possível realizar apenas uma dose em cada músico.  

O aparelho foi configurado segundo os seguintes parâmetros: 

Limite (dB) 85 

 

  

Taxa de troca (dB) 5 

 

  

Limite superior (dB) 125 

 

  

Nível do critério (dB) 85 

 

  

Resposta Lenta 

 

  

Ponderação RMS A 

 

  

Ponderação no pico Z 
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A cada entrada da banda, uma nova medida foi realizada com o dosímetro. Após a 

apresentação, os dados foram lançados no programa Quest Suite Professional II, próprio 

para download deste aparelho, o qual gerava relatórios dos estudos em formato PDF 

(Portable Document Format). 

 

3.6 Análise dos dados  

 

Após a realização dos procedimentos, os dados coletados foram digitados em 

planilha Excel® e, posteriormente, submetidos às  análise estatísticas por meio do 

software SPSS versão 10.0. Inicialmente realizamos a descrição de frequência simples 

de todas as variáveis do banco de dados. Considerando que os dados estavam limitados 

às respostas dos questionários e às medições das doses, optamos pela realização de 

análise comparativa dos níveis de dose, segundo as diferentes Normas adotadas no 

Brasil.  

Quantos aos níveis obtidos nas medições utilizamos os seguintes valores: 

• Lavg: nível médio (média ponderada) 

• Lmax: nível máximo 

• Lmin: nível mínimo 

 As análises dos níveis foram realizadas concentrando as medidas obtidas, 

ponderadas pelo tempo. Além disso, foi realizada a estimativa de tempo máximo 

permitido segundo tipo de Norma utilizada. Desta forma, foram construídas duas 

categorias para a relação nível x tempo (q= 5 e q= 3). As Figuras 2 e 3 indicam as 

normas utilizadas. 
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< 7min

115

8h 4h 2h 1h 30min 15min 7,5min

85 90 95 100 105 110

 
Figura 2: Tempo máximo permitido segundo NR 15. 

 

não permitido
< 4min

106 109 112

< 2min < 1min

103

8h 4h 2h 1h 30min 15min 7,5min

85 88 91 94 97 100

 

Figura 3: Tempo máximo permitido segundo NHO 01. 

 
Além disso, também foram realizados testes de associação qui-quadrado, segundo 

a seguinte classificação categórica adotada: 

• Nível médio (Lavg) menor igual a 105 dB(A) 

• Nível médio (Lavg) maior que 105 dB(A) 

O valor de 105 dB(A) foi adotado para dividir as categorias pelo fato de ser o valor 

cujo tempo máximo de permanência, segundo a NR 15, é de 30 minutos, tempo mais 

próximo da duração de cada entrada das bandas durante as apresentações.  

 Verificamos a associação dos níveis de exposição categorizados com relação as 

seguintes variáveis:  

• Ouve bem 

• Zumbido constante 

• Intolerância a som intenso 

• Irritabilidade e nervosismo 

• Diminuição da audição 

• Dor de cabeça 

• Tontura 
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• Insônia 

• Falta de atenção 

• Problemas de memória 

• Depressão 

• Dor de estômago 

• Sensação de plenitude auricular após apresentação 

• Zumbido após a apresentação 

• Intolerância após a apresentação 

• Diminuição da audição após a apresentação 

• Tempo na profissão de músico 

• Número de apresentações por semana 

• Horas de duração das apresentações 

• Uso de protetor auditivo 

• Tipo de instrumento. 
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4. RESULTADOS 
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da seguinte maneira: 

4.1 Resultados gerais do questionário 

4.2 Resultados dos níveis sonoros 

4.3 Resultados estatísticos 

 

4.1 Resultados gerais do questionário 

 

Participaram deste estudo 34 (100%) músicos do sexo masculino. A idade variou 

de 26 a 60 anos, com média de 38,29; mediana de 36 e desvio padrão de 7,67.  

A Tabela 1 apresenta a distribuição das variáveis do histórico de saúde geral 

relatadas pelos músicos. É possível notar que, em relação a infecção ou dor de ouvido, 9 

(26,5%) relataram na infância e 8 (23,5%) depois de adulto. Além disso, 18 (52,9%) 

músicos relataram ter costume de tomar bebidas alcoólicas. 

 

Tabela 1: Distribuição das variáveis do histórico de saúde geral relatadas pelos músicos 
(n= 34). 

Variável  Número  Porcentagem  

Infecção ou dor de ouvido na infância 
9 26,5% 

Infecção ou dor de ouvi do depois de adulto  8 23,5% 
Já fez cirurgia nos ouvidos  1 2,9% 
Alguém na família tem problema de audição  9 26,5% 
Já ocorreu algum estouro, explosão ou tiro que tenh a 
causado dor de ouvido, perda auditiva ou zumbido 

 
7 

 
20,6% 

Tem ou teve algumas das doenças:  

 
 
 

 

(1) Hipertensão arterial  5 14,7% 
(2) Problemas renais  5 14,7% 

Toma algum medicamento  8 23,5% 
Fuma 9 26,5% 
Costuma tomar bebidas alcoólicas  18 52,9% 
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 Conforme é possível observar na tabela 2 e na figura 1, 79,4% dos músicos acham 

que ouvem bem e a queixa mais relatada foi intolerância a som intenso (20,6%) e 

sensação de ouvidos tampados (20,6). 

 

Tabela 2: Distribuição das queixas relacionadas à audição segundo relato dos músicos 
(n= 34). 

Variável  Número  Porcentagem  

Acha que ouve bem 
27 79,4% 

Tem zumbido constante  5 14,7% 

Sente tontura 3 8,8% 

Sente intolerância a som intenso  7 20,6% 

Sente os ouvidos tampados 7 20,6% 

No dia-a-dia tem dificuldade para 

se comunicar 

  

(1) Até no silêncio  1 2,9% 

(2) Somente com ruído de fundo  4 11,8% 

 

 

A Figura 4 mostra que “após o término da apresentação” as queixas de zumbido 

(23,5%) e intolerância a som intenso (29,4%) foram maiores do que quando perguntado 

sobre as queixas “após o início da carreira como músico” (11,8% e 17,6%, 

respectivamente). Já a queixa diminuição da audição obteve um índice de resposta de 

23,5%  após o início da carreira e  de 17,6% ao término da apresentação.  
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Figura 4: Distribuição das queixas relatadas “após início da carreira como músico” e “ao 
término da apresentação” (n= 34). 

Na Tabela 3, podemos observar que 79,4% da amostra atuam como músico há 

mais de 10 anos. Quando questionados quanto ao uso de protetor auditivo, apenas 

14,7% relataram usá-lo durante as apresentações, 50% acham que o som ao qual estão 

expostos afeta a saúde e 82,4% acham que existe alguma forma de proteger a audição. 
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Tabela 3: Distribuição das informações sobre exposição à música, segundo relato dos 
músicos (n= 34).  

Variável  Número  Porcentagem  

Tempo de trabalho como músico 
  

(1) < 5 anos  7 20,6% 
(2) Acima de 10 anos  27 79,4% 

Tem algum outro trabalho  13 38,2% 
Instrumento que toca    

(1) Guitarra  10 29,4% 
(2) Bateria  9 26,5% 
(3) Contra -baixo  8 23,5% 
(4) Violão  5 14,7% 

Apresentações/semana 
  

(1) Até 3 apresentações 
10 29,4% 

(2) 4 apresentações 
19 55,9% 

(3) 5 apresentações 
5 14,7% 

Horas/apresentação   
(1) 2 horas  6 17,6 
(2) 3 horas  28 82,3 

Ensaios/semana   
(1) Nenhum  19 55,9% 
(2) 1 ensaio  13 38,2% 
(3) 2 ensaios  2 5,8% 

Posição no palco    
(1) À frente  7 20,6% 
(2) Atrás  7 20,6% 
(3) À direita  11 32,3% 
(4) À esquerda  9 26,5% 

Usa protetor quando toca  5 14,7% 
(1) Plug  3 8,8% 
(2) Retorno individual  2 5,8% 

Sente-se incomodado com a intensidade da música 
que está exposto no trabalho 

10 29,4% 

Acha que o som ao qual está expos to afeta sua 
saúde 

17 50% 

Acha que existe alguma forma de proteger sua 
audição 

28 82,4% 

(1) Protetor auricular  convencional  25 73,5% 
(2) Não fica muito tempo exposto ao ruído  1 2,9% 
(3) Retorno individual  2 5,8% 

 



23 
 

 
 

4.2 Resultado dos níveis sonoros 

 

A Tabela 4 apresenta os maiores e menores níveis das variáveis Lmax (níveis 

máximos médios), Lavg (níveis médios) e Lmin (níveis mínimos médios), em dB, obtidas 

durante a apresentação das bandas. 

 

Tabela 4: Distribuição, em dB, dos maiores e menores níveis das variáveis LASMX, 
LAVG e LASMN. 
 Lmax  

em dB (A) 
Lavg 
 em dB (A) 

Lmin  
em dB (A) 

    

Maior  129,6 119,1 94,5 

Menor  105,9 94,5 62,2 

 

 

Nas Tabelas 5, 7, 9,11, 13 e Figuras 5, 6, 7, 8, 9 podem ser visualizados os níveis 

sonoros das variáveis Lmax, Lavg e Lmin obtidas em cada categoria de instrumentos 

durante as apresentações das bandas. As Tabelas 6, 8, 10 e 12 indicam o tempo máximo 

permitido de acordo com os níveis medidos, comparando as Norma NR 15 e NHO 01. 



24 
 

 
 

 
Tabela 5: Distribuição dos níveis sonoros máximos - Lmax, médios – Lavg e mínimo – 
Lmin obtidos nos músicos que tocam bateria (n= 9). 

  Lmax (dB) Lavg (dB) Lmin (dB) 
B1 122 114,5 90,7 
B2 122,2 113,4 88,3 
B3 126,7 115,9 78,9 
B4 120,5 112,6 85 
B5 120,1 109,3 88,6 
B6 115,5 102,3 62,5 
B7 121,4 105 74,5 
B8 121,3 111,9 87,2 
B9 127,3 119,1 94,5 

 

 

 

Figura 5: Distribuição dos níveis sonoros máximos - Lmax, médios – Lavg e mínimo – 
Lmin obtidos nos músicos que tocam bateria (n= 9). 
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Tabela 6: Distribuição do tempo permitido (minutos) para exposição ao ruído, de acordo 
com os níveis sonoros obtidos nas medições durante as apresentações – Bateria (n= 9). 

 
Lavg (dB) 

Taxa de troca = 5dB Tempo 
Permitido (minutos) 

Taxa de troca = 3dB Tempo 
Permitido (minutos) 

 B1 114,5 8,04 < 0,35 
B2 113,4 9,36 < 0,45 
B3 115,9 6,62 < 0,28 
B4 112,6 10,46 < 0,56 
B5 109,3 16,53 < 1,53 
B6 102,3 43,62 < 9,27 
B7 105 30 4,43 
B8 111,9 11,53 < 1,11 
B9 119,1 4,25 < 0,11 

 

Segundo a NR 15, o baterista que poderia ficar mais tempo foi o B6 (43,62 

minutos). Já segundo a NHO 01, o mesmo poderia permanecer menos do que nove 

minutos. 

 

Tabela 7: Distribuição dos níveis sonoros máximos - Lmax, médios – Lavg e mínimo – 
Lmin obtidos nos músicos que tocam guitarra (n= 10). 

  Lmax (dB) Lavg (dB) Lmin (dB) 
G1 115,4 101,4 62,8 
G2 110 99,1 81,8 
G3 114,4 104,6 62,2 
G4 121,5 111,3 86,9 
G5 109,9 99,5 77,4 
G6 113 101 81,9 
G7 110,8 97,2 71,1 
G8 113,8 100,3 83,3 
G9 113,4 106,2 78,9 
G10 122,3 110,1 84,4 
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Figura 6: Distribuição dos níveis sonoros máximos - Lmax, médios – Lavg e mínimo – 
Lmin obtidos nos músicos que tocam guitarra (n= 10). 
 

Tabela 8: Distribuição do tempo permitido (minutos) para exposição ao ruído, de acordo 
com os níveis sonoros obtidos nas medições durante as apresentações – Guitarra (n= 
10). 

 
Lavg (dB) 

Taxa de troca = 5dB Tempo 
Permitido (minutos) 

Taxa de troca = 3dB Tempo 
Permitido (minutos) 

 G1 101,4 40,42 < 11,54 
G2 99,1 67,97 < 18,59 
G3 104,6 31,71 < 5,57 
G4 111,3 12,53 < 1,11 
G5 99,5 64,31 < 18,59 
G6 101,0 52,23 11,54 
G7 97,2 88,46 < 30 
G8 100,3 57,56 < 1,29 
G9 106,2 25,4 < 3,45 
G10 110,1 14,79 < 1,29 
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Segundo a NR 15, o guitarrista que poderia ficar mais tempo foi o G7 (88,46 

minutos). Já segundo a NHO 01, o mesmo poderia permanecer menos do que 30 

minutos. 

 

Tabela 9: Distribuição dos níveis sonoros máximos - Lmax, médios – Lavg e mínimo – 
Lmin obtidos nos músicos que tocam contrabaixo (n= 8). 

  Lmax  dB) Lavg (dB) Lmin (dB) 
C1 115,4 101,4 62,8 
C2 110,5 95,6 82,2 
C3 124,6 115,9 92,7 
C4 118,7 107,6 79,6 
C5 123,9 112,5 83,2 
C6 118,9 99,9 65,1 
C7 120,7 113,5 90,5 
C8 122,9 112,6 92,7 

 

 

 

Figura 7: Distribuição dos níveis sonoros máximos - Lmax, médios – Lavg e mínimo – 
Lmin obtidos nos músicos que tocam contrabaixo (n= 8). 
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Tabela 10: Distribuição do tempo permitido (minutos) para exposição ao ruído, de acordo 
com os níveis sonoros obtidos nas medições durante as apresentações – Contrabaixo 
(n= 8). 

 
Lavg (dB) 

Taxa de troca = 5dB Tempo 
Permitido (minutos) 

Taxa de troca = 3dB Tempo 
Permitido (minutos) 

 C1 101,4 40,42 < 11,54 
C2 95,6 110,42 < 47,37 
C3 115,9 6,62 < 0,28 
C4 107,6 20,92 < 2,59 
C5 112,5 10,61 < 0,56 
C6 99,9 60,84 < 18,59 
C7 113,5 9,23 < 0,45 
C8 112,6 10,46 < 0,56 

 

Segundo a NR 15, o contrabaixista que poderia ficar mais tempo foi o C2 (110,42 

minutos). Já segundo a NHO 01, o mesmo poderia permanecer menos do que 47 

minutos. 

 

 

Tabela 11: Distribuição dos níveis sonoros máximos - Lmax, médios – Lavg e mínimo – 
Lmin obtidos nos músicos que tocam violão (n= 5). 

  Lmax (dB) Lavg (dB) Lmin (dB) 
V1 115,4 101,4 62,8 
V2 110 99,1 81,8 
V3 105,9 94,5 78,2 
V4 115,7 95,9 67,1 
V5 121,8 110,6 90 
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Figura 8: Distribuição dos níveis sonoros máximos - Lmax, médios – Lavg e mínimo – 
Lmin obtidos nos músicos que tocam violão (n= 5). 

Tabela 12: Distribuição do tempo permitido (minutos) para exposição ao ruído, de acordo 
com os níveis sonoros obtidos nas medições durante as apresentações – Violão (n= 5). 

Lavg (dB) 

Taxa de troca = 5dB 
Tempo Permitido 

(minutos) 

Taxa de troca = 3dB 
Tempo Permitido 

(minutos) 

 V1 101,4 40,42 < 11,54 
V2 99,1 67,97 < 18,59 
V3 94,5 128,61 < 60 
V4 95,9 105,92 < 47,37 
V5 110,6 13,8 < 1,29 
 

Segundo a NR 15, o violinista que poderia ficar mais tempo foi o V3 (128,61 

minutos). Já segundo a NHO 01, o mesmo poderia permanecer menos do que 60 

minutos. 
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Tabela 13: Distribuição dos níveis sonoros máximos - Lmax, médios – Lavg e mínimo – 
Lmin obtidos nos músicos que cantam (n= 7). 

  Lmax  (dB) Lavg (dB) Lmin (dB) 

VZ1 115,6 104,4 85,4 
VZ2 129,6 115,5 86 
VZ3 110,3 101,3 81,6 
VZ4 115,7 95,9 67,1 
VZ5 118,1 107,4 85,2 
VZ6 121,8 110,6 90 
VZ7 111,4 100,3 79,6 

 

 

 

Figura 9: Distribuição dos níveis sonoros máximos - Lmax, médios – Lavg e mínimo – 
Lmin obtidos nos músicos vocalistas (n= 7) 
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Tabela 14: Distribuição do tempo permitido (minutos) para exposição ao ruído, de acordo 
com os níveis sonoros obtidos nas medições durante as apresentações – Voz (n= 7). 

 
Lavg (dB) 

Taxa de troca = 5dB Tempo 
Permitido (minutos) 

Taxa de troca = 3dB Tempo 
Permitido (minutos) 

 VZ1 104,4 32,6 < 5,57 
VZ2 115,5 7 < 0,28 
VZ3 101,3 50,11 < 11,54 
VZ4 95,9 105,92 < 47,37 
VZ5 107,4 21,51 < 2,59 
VZ6 110,6 13,8 < 1,29 
VZ7 100,3 57,56 < 1,29 

 

Segundo a NR 15, o vocalista que poderia ficar mais tempo foi o VZ4 (105,92 

minutos). Já segundo a NHO 01, o mesmo poderia permanecer menos do que 47 

minutos. 

 

4.3 Resultados Estatísticos 

 

Os resultados estatísticos se limitaram a aplicação do teste de qui-quadrado 

buscando associação dos níveis sonoros (Lavg menor igual a 105 dB e Lavg maior que 

105 dB) com as demais variáveis (histórico ocupacional e queixas de saúde). 

 

A Tabela 15 apresenta os percentis 10, 50 e 90 das variáveis Lpico (em dB), 

Lmax(em dB), Lmin (em dB) e Lavg (em dB).  
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Tabela 15: Percentis 10, 50 e 90 das variáveis Lpico (em dB), Lmax (em dB), Lmin (em 
dB) e Lavg (em dB). 

 Percentil  
Variável 10 50 90 
Lpico 127,78 137,65 141,2 
Lmax 110,36 118,80 124,39 
Lmin 65,70 82,70 90,64 
Lavg  97,77 106,80 115,20 

 
 

Pela Tabela 16 nota-se que há evidência de associação entre as variáveis nível de 

ruído e anos de músico (p = 0,035), ou seja, a proporção de profissionais com mais de 10 

anos de profissão é maior entre os submetidos a níveis de ruído acima de 105 dB 

(94,44%)do que entre os submetidos a níveis de ruído até 105 dB (62,50%).  

 

Tabela 16: Distribuição de frequências conjunta entre as variáveis Anos de músico e 
Nível de ruído (n= 34). 

 Nível de ruído   
Anos de músico Até 105 dB Acima de 105 dB Total 
Menos de 5 anos  6 (37,50) 1 (5,56) 7 (20,59) 
Acima de 10 anos 10 (62,50) 17 (94,44) 27 (79,41) 
Total  
Valor p = 0,035 

16 (100,00) 18 (100,00) 34 (100,00) 

 

 

Além da variável “anos de profissão”, a única que ficou mais próxima à uma 

possível associação estatística (valor p = 0,078) foi o tempo, em horas, de apresentação 

da banda (Tabela 17). Desta forma, a proporção de profissionais que se apresentam por 

3 horas parece ser maior entre os submetidos a níveis de ruído acima de 105 dB 

(94,44%) do que entre os submetidos a níveis de ruído até 105 dB (68,75%). 
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Tabela 17: Distribuição de frequências conjunta entre as variáveis Horas de apresentação 
e Nível de ruído (n= 34). 

 Nível de ruído   
Horas de apresentação Até 105 dB  Acima de 105 dB  Total 

2 5 (31,25) 1 (5,56) 6 (17,65) 
3 11 (68,75) 17 (94,44) 28 (82,35) 

Total 
Valor p = 0,078 

16 (100,00) 18 (100,00) 34 (100,00) 

 
 

Todas as demais variáveis elencadas no item x do capítulo Método não mostraram 

associações com os níveis de ruído (valores p > 0,10). 



34 
 

 
 

5. DISCUSSÃO  
 

A partir dos resultados obtidos será realizada a discussão de modo a contemplar 

os objetivos da presente pesquisa, comparando com a literatura consultada. 

 

 

Segundo a Tabela 1 é possível observar que apesar da média de idade da 

amostra ser 38,29 anos, quase 15% do total relatam hipertensão arterial e problemas 

renais. Além disso, 26,5% referem uso frequente de medicação e o hábito de fumar. 

Quanto à ingestão de bebidas alcoólicas, 18 músicos (52,9%), o que representa mais de 

metade da amostra, relatam uso frequente. Em geral, é possível constatar que apesar da 

amostra ser composta por adultos com média de idade inferior a 40 anos, há presença de 

importantes fatores de risco à saúde que talvez estejam relacionados ao tipo de categoria 

profissional. Mendes e Morata, (2007) já afirmavam que o fato dos músicos 

representarem uma categoria que, em geral, é satisfeita com a profissão, pode justificar a 

não percepção de desvantagens como jornadas irregulares de trabalho e instabilidade 

empregatícia. Também o fato de normalmente trabalharem em casas noturnas pode 

estimular o hábito de fumar e ingerir bebidas alcoólicas.  

 

Na amostra da presente pesquisa foi possível constatar que a grande maioria dos 

músicos “Acha que ouve bem” (79,4%). Entretanto, 20,6% deles relatam intolerância a 

som intenso e sensação de ouvidos tampados. A queixa de zumbido apresentou 

frequência de 14,7% e, mesmo com esses dados, eles não têm queixas de audição 

(Tabela 2). Tais resultados ressaltam duas importantes questões: o desconhecimento dos 

efeitos da música amplificada na audição e, consequentemente, a falta de monitoramento 

audiológico periódico. O fato dos músicos não terem o hábito de realizar avaliações 

audiológicas frequentes dificulta tanto o controle, como o reconhecimento dos reais 

efeitos auditivos decorrentes da exposição à música eletronicamente. A falta de 

padronização dos procedimentos reflete também na grande variabilidade das estimativas 



35 
 

 
 

de perdas auditivas em músicos, de 5% a 52%, nos estudos nacionais e internacionais 

(Axelsson e Lindgren, 1977ª;, Russo et al.,1995; Namur et al., 1999; Samelli e Schochat, 

2000; Kähäri et al., 2003; Einhorn, 2006;  Mendes e Morata, 2007 e Santoni e Fiorini, 

2010). Em geral, as queixas auditivas observadas na presente corroboram os estudos de 

Namur et al. (1999), Marchiori e Melo (2001), Kähärit et al. (2003), Schmuziger et al. 

(2006), Mendes e Morata (2007), Maia e Russo (2008) e Sousa (2009). 

 

No questionário utilizado nessa pesquisa foram investigadas as possíveis queixas 

após o início da profissão de músico e, também, àquelas que aparecem logo após as 

apresentações (Figura 4). Novamente é possível verificar algumas distorções na 

percepção de problemas auditivos, pois enquanto na Tabela 1 constatamos que 79,4% 

“Acham que ouvem bem”, 23,5% relataram diminuição da audição após iniciar carreira de 

músico (Figura 4). O mesmo ocorreu com a intolerância a som intenso, pois quando foi 

apresentado um recorte no tempo ao perguntarmos sobre as queixas após o início da 

profissão de músico, a mesma queixa que na Tabela 1 estava com frequência de 20,6%, 

passou a ser de 29,4% (Figura 4). Também foi possível identificar a presença de queixas 

de zumbido, diminuição da audição e intolerância a som intenso (20,6%, 17,6% e 17,6%, 

respectivamente) logo após as apresentações. Pfeiffer et al (2007) verificaram a mudança 

temporária do limiar de audição de músicos, após exposição a níveis de pressão sonora 

elevados de um show de rock. Seus achados mostraram diferenças pré e pós-exposição, 

principalmente nas frequências altas e constataram que o zumbido foi a queixa mais 

frequente entre os integrantes da banda. 

 

Desta forma, novamente constatamos a importância da implantação de um 

programa de prevenção de perdas auditivas aplicado a músicos e com o intuito de um 

trabalho de educação em saúde, principalmente enfatizando os possíveis efeitos e as 

formas de proteção. Evers e Suhr (2000) já ressaltavam que a música apresentada em 

níveis sonoros elevados, pode ocasionar uma produção excessiva de adrenalina, 

noradrenalina e de seus respectivos receptores, que podem levar à dependência de 
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escutar música em níveis cada vez mais elevados e, com isso, gerar algum prejuízo 

auditivo. Namur et al. (1999) também alertaram sobre a importância de programas de 

prevenção ao estudarem músicos de orquestra sinfônica e constatarem 38% de perdas 

auditivas, 43% de queixa de zumbido e 19% de intolerância a som intenso. 

 

A maioria dos músicos tem tempo de trabalho superior a 10 anos (79,4%) e fazem 

quatro ou cinco apresentações por semana (70,6%). Mesmo com esta frequência de 

trabalho, apenas cinco músicos (8,8%) utilizam protetores auditivos, apesar de 25 

(73,5%) acharem que o mesmo pode proteger a audição (Tabela 3). O desconhecimento 

da existência de protetores auditivos específicos para músicos e, consequentemente, o 

não uso dos mesmos; já foram ressaltados em pesquisas científicas que constataram o 

risco da falta de proteção. Kähäri et al. (2001a), desenvolveram um estudo com 56 

músicos de orquestra sobre as variações audiométricas ao longo dos anos de exposição. 

Ao compararem as audiometrias para verificar a ocorrência de deterioração da audição 

decorrente da exposição durante 16 anos, os autores notaram discreta piora nas 

frequências de 3000 a 8000 Hz, com média de 0,7 dB por ano entre os homens e 0,4 dB 

por ano entre as mulheres. Os autores relacionaram as pequenas alterações nos limiares 

audiométricos ao longo do tempo com um discreto agravamento da perda auditiva 

característica da exposição sonora de músicos. Desta forma, recomendaram o uso de 

protetores auditivos específicos com atenuação linear como, por exemplo, o modelo 

ER20. Schmuziger et al. (2006) avaliaram a audição e as queixas auditivas de 42 

músicos não profissionais de pop-rock, porém, com exposição à música por pelo menos 

cinco anos e compararam com dados de um grupo controle.  A média dos limiares 

audiométricos nas frequências entre 3 e 8 kHz foi de 6 dB para os músicos e de 1,5 dB 

para o grupo controle, com diferença estatisticamente significante. Também foram 

obtidas diferenças estatisticamente significantes quando comparadas às mesmas médias 

entre os músicos que não usavam protetor auditivo (8,2 dB) e os que usavam (2,4 dB).  

Os autores concluíram que a perda auditiva nos músicos que usavam protetores teve 
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ocorrência muito semelhante com o grupo controle. Porém, os que não usavam 

protetores têm um risco bem maior de desenvolver perda auditiva.   

 

O tempo de duração das apresentações representa a jornada diária de exposição 

e na Tabela 3 é possível identificar que 82,3% dos músicos trabalham, em média, 3 horas 

diárias expostos à música eletronicamente amplificada. O tempo médio de exposição foi 

semelhante aos estudos de Samelli e Schochat (2000) e Maia (2008). A Tabela 4 indicou 

que os maiores níveis sonoros obtidos nas variáveis Lmax, Lavg e Lmin, em dB (A), 

foram de 129,6; 119,1 e 94,5; respectivamente. Os menores níveis foram de 105,9; 94,5 

e 62,2, também respectivamente. Esses achados são superiores aos obtidos nos estudos 

de Marchiori e Melo (2001) e Pfeiffer et al (2007) que identificaram médias dos níveis 

sonoros entre 93,9 e 102,1 dB (A). Em geral, os níveis sonoros medidos na presente 

pesquisa são alarmantes quando comparados tanto aos níveis máximos permitidos na 

NR-15 (Norma Regulamentora 15, anexo II, MTBE, 1978), quanto aos níveis 

recomendados na Norma de Higiene Ocupacional (NHO 01, 2001).  

 

De acordo com as Tabelas 5, 7, 9, 11 e 13; a categoria de músicos que obteve os 

maiores níveis sonoros foi a dos bateristas (Tabela 5 e Figura 5). Tais músicos que ficam 

expostos a níveis médios (Lavg) variando entre 102, 3 a 119, 1 dB (A) por três horas 

diárias, ultrapassam, e muito, o tempo máximo permitido na NR 15 (menor que uma hora) 

e na NHO 01 (menor que 15 minutos), conforme Quadro 1. Dentre os bateristas, o que 

poderia ficar mais tempo exposto à música eletronicamente amplificada pela NR 15 é o 

B6 (43,62 minutos). Já segundo a NHO 01, o mesmo poderia permanecer exposto menos 

do que nove minutos. 

 

A categoria de músicos que obteve os menores níveis sonoros foi a dos que tocam 

violão (Tabela 11 e Figura 8). Os níveis médios (Lavg) obtidos estiveram entre 94,5 e 

110,6 dB (A). Segundo a NR 15, o músico que toca violão que poderia ficar mais tempo 

foi o V3 (128,61 minutos). Já segundo a NHO 01, o mesmo poderia permanecer menos 
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do que 60 minutos exposto à música eletronicamente amplificada (Tabela 12). Esses 

achados foram os mais próximos aos encontrados nos estudos de Marchiori e Melo 

(2001) e Pfeiffer et al (2007). 

 

De acordo com todos os níveis medidos por meio das dosimetrias de ruído, o 

menor nível médio (Lavg) obtido foi de 94,5 dB (A), nível cujo tempo máximo de 

exposição é menor do que 2 horas e 10 minutos, segundo a NR 15. Já pela NHO 01 o 

tempo máximo permitido para o mesmo nível é menor do que 60 minutos. Podemos 

observar que mesmo o menor nível médio (Lavg) registrado, está bem acima do nível 

máximo de 85 dB(A) permitido em jornadas de oito horas diárias, em ambas as Normas 

(Quadro 1). Levando em consideração que a média de tempo por apresentação equivale 

a 3 horas, nem mesmo esse músico com nível médio de 94,5 dB (A) poderia permanecer 

exposto à música eletronicamente amplificada durante toda a apresentação da banda.  

 

O nível médio (Lavg) mais elevado durante as medições foi de 119,1 dB (A), que 

segundo a NR 15 corresponde a 4,25 minutos. Já segundo a NHO 01, o tempo de 

exposição máximo permitido é menor do que 11 segundos. Com níveis sonoros tão 

elevados, os músicos não poderiam permanecer nem mesmo no período de uma entrada 

da banda que, em média, corresponde a 50 minutos. Esses valores não são compatíveis 

com os obtidos nos estudos de Namur et al. (1999), Marchiori e Melo (2001) e Pfeiffer et 

al (2007). Na verdade, não foram encontrados na literatura consultada, estudos cujos 

níveis de exposição à música eletronicamente amplificada fossem tão elevados como os 

da presente pesquisa. Na Tabela 15 - que apresenta a distribuição dos percentis 10, 50 e 

90 das medições realizadas - é possível verificar que os índices são realmente muito 

elevados, quando comparados a qualquer Norma de exposição a ruído no local de 

trabalho.   

 

Considerando que as doses de ruído apresentaram valores muito elevados, foi 

difícil construir uma variável categórica para realizarmos as análises estatísticas. A opção 
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por dividir a partir de 105 dB(A) foi porque para tal valor, segundo a NR 15, é permitido 

ficar no ambiente por 30 minutos, tempo mais próximo da duração de 40 a 50 minutos de 

cada apresentação. Entretanto, na Tabela 16, apenas observamos associação 

estatisticamente significante entre as variáveis nível de ruído e anos de músico (p = 

0,035), ou seja, a proporção de profissionais com mais de 10 anos de profissão é maior 

entre os submetidos a níveis de ruído acima de 105 dB (94,44%)do que entre os 

submetidos a níveis de ruído até 105 dB (62,50%). Tal variável evidencia que o tempo 

(anos) de profissão e os níveis sonoros elevados durante as apresentações acrescentam 

ainda mais a possibilidade desses sujeitos adquirirem alterações auditivas e queixas 

gerais de saúde. De acordo com a NR 15, essa parte da amostra poderia permanecer 

exposta à música eletronicamente amplificada por no máximo 30 minutos, ou seja, 105 

dB (A) e geralmente permanecem expostos ao ruído no mínimo 2 horas, por 

apresentação.  

 

Quanto à variável “horas de apresentação” podemos observar que 94,4% dos 

músicos que estão expostos a níveis sonoros acima de 105 dB (A), fazem apresentações 

de 3 horas (Tabela 17). Vale ressaltar que estes músicos geralmente não estão expostos 

ao ruído somente durante as apresentações, pois, em geral, chegam antes na casa 

noturna e, logo após o show, continuam circulando pelo local; o que nos mostra que essa 

exposição excede às três horas por apresentação. 

 

Apesar da avaliação auditiva dos músicos não ter sido o objetivo da presente, fica 

evidente que tanto a frequência de queixas de saúde, quantos os alarmantes níveis de 

exposições indicam riscos potenciais de desencadeamento de perdas auditivas induzidas 

por ruído (PAIR). A PAIR é uma doença irreversível e, desta forma, toda e qualquer ação 

com o objetivo de proteção à saúde auditiva poderá beneficiar essa classe de 

profissionais. O reconhecimento dos riscos à saúde dos músicos e as formas de proteção 

devem ser objetos de outras pesquisas para que medidas de controle possam ser 

adotadas. Todavia, a adoção de protetores auditivos específicos para músicos pode ser 
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uma medida bastante eficaz diante da realidade das exposições a riscos nessa categoria 

profissional. 
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6. CONCLUSÃO 
 

A partir dos resultados obtidos e considerando o objetivo do presente estudo, foi 

possível concluir que: 

 

• As queixas mais relatadas por músicos de pop-rock foram intolerância a som 

intenso, zumbido e diminuição da audicão; 

 

• O menor nível médio (Lavg) obtido durante as apresentações foi de 94,5 dB 

(A); 

 
• O maior nível médio (Lavg) obtido durante as apresentações foi de 119,1 dB 

(A); 

 
• Os bateristas foram a categoria que apresentou maiores índices de exposição; 

 
• Todos os níveis sonoros avaliados foram superiores aos permitidos pela 

Legislação Tabalhista do Brasil; 

 
• Medidas de proteção à saúde auditiva dos músicos devem ser imediatamente 

adotadas com o objetivo de evitar os efeitos deletérios à saúde dessa 

população.  
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8. ANEXOS 
 

ANEXO I – APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA 
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia  

Comitê de Ética 

 

 
 

ANEXO II - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 
 

• Pesquisadora: Joana D’Arc Aparecida Salgado, fonoaudiólogo(a), portadora do 
CPF 334.823.188-40, RG 34.371.107-2, estabelecido(a) na Rua Leila Acras, 272 
CEP 07121-010, na cidade de Guarulhos - SP, cujo telefone de contato é (11) 
6883-7749. 

 
• Instituição: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Endereço: Rua Ministro 

de Godoy, nº 969, 4º andar – PEPG em Fonoaudiologia - Perdizes   
 

• Título da pesquisa: MÚSICOS DE POP ROCK:QUEIXAS AUDITIVAS E NÃO 
AUDITIVAS DECORRENTES DA EXPOSIÇÃO À MÚSICA ELETRON ICAMENTE 
AMPLIFICADA. 

 
• Propósito do estudo: Identificar queixas auditivas e não auditivas decorrentes da  

exposição à música eletronicamente amplificada em músicos de bandas de pop 
rock.  
 

• Procedimentos: Necessito que o Sr.(a). forneça informações à respeito de dados 
pessoais, clínicos e ocupacionais  devendo ocupá-lo(a) por 30 minutos. 
 

• Benefícios: Sua participação não trará qualquer benefício direto, mas 
proporcionará um melhor conhecimento à respeito da sua audição, que em futuros 
tratamentos fonoaudiológicos poderão beneficiar outras pessoas ou, então, 
somente no final do estudo poderemos concluir a  presença de algum benefício. 
 

• Riscos e Desconfortos: Não existe riscos ou desconfortos associados com este 
projeto.  
 

• Direitos do participante: É garantida a liberdade da retirada do consentimento a qualquer momento 
e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo. 
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• Compensação financeira: Não existirá despesas ou compensações pessoais em 
qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há 
compensação financeira relacionada à participação.  
 

• Confidencialidade: É dada a garantia de acesso, em qualquer etapa do estudo, 
sobre qualquer esclarecimento de eventuais dúvidas. Garanto que as informações 
obtidas serão analisadas em conjunto com outros profissionais, não sendo 
divulgado a identificação de nenhum dos participantes. Também terá o direito de 
ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas e caso seja 
solicitado, todas as informações solicitadas, serão repassadas. 
.  

• Caso de dúvidas, telefonar para a fonoaudióloga  Joana D’Arc Aparecida Salgado 
telefone para contato (11) 6883-7749 que se compromete a utilizar os dados 
coletados somente para pesquisa e os resultados serão veiculados através de 
artigos científicos em revistas especializadas e/ou em encontros científicos e 
congressos, sem nunca tornar possível sua identificação. 

 
Acredito ter sido suficiente informado à respeito das informações que li ou que foram lidas 
para mim, descrevendo o estudo MÚSICOS DE POP ROCK: QUEIXAS AUDITIVAS E 
NÃO AUDITIVAS DECORRENTES DA EXPOSIÇÃO À MÚSICA ELE TRONICAMENTE 
AMPLIFICADA.  

Eu discuti com a Fonoaudióloga, Joana D’Arc Aparecida Salgado sobre a minha 
decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do 
estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias 
de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. 

Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho 
garantia do acesso aos resultados e de esclarecer minhas dúvidas a qualquer tempo. 
Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o meu 
consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidade ou 
prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido. 
 
 
 
 
___________________________________                    Data ____/____/___ 
Assinatura do entrevistado 
Nome: 
Endereço: 
RG. 
Fone: (   ) 
 
 
__________________________________   Data ____/___/___ 
Assinatura do(a) pesquisador(a) 
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ANEXO III – MAPA DA CASA NOTURNA 
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ANEXO IV – QUESTIONÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DOS 

PARTICIPANTES 

(Santoni, 2008) 

 

v1. Nº______ Data: ____/____/_____ 

Nome:__________________ v2. Idade:_____ v3. Data de Nascimento____/____/_____   

v4. Sexo: (   ) masc.   (   ) fem. v5. Repouso auditivo: _______ horas 

Nome da Banda: __________________ Telefone para contato: __________________ 

 

I. Histórico de saúde 

v6. Teve infecção ou dor de ouvido na infância (otite de repetição)? 0(   ) Não   1(   ) Sim 

v7. Teve infecção ou dor de ouvido depois de adulto? 0(   ) Não   1(   ) Sim 

v8. Se sim, há quanto tempo? ______________________________________ 

v9. Já fez cirurgia nos ouvidos? 0(   ) Não   1(   ) Sim  2(   ) OD    3(   ) OE    4(   ) ambos 

v10. Alguém na sua família tem algum problema de audição? 0(   ) Não   1(   ) Sim 

v11. Se sim, quem? 1(   ) mãe   2(   ) pai   3(   ) irmã(o)    4(   ) avós    5(   ) tios    

v12. Já ocorreu algum estouro, explosão ou tiro próximo a você que tenha causado dor de ouvido, 

perda de audição ou zumbido ? 0(   ) Não   1(   ) Sim 

v13. Tem ou teve alguma dessas doenças? 

1(   ) diabetes     2(   ) hipertensão arterial     3(   ) problemas renais       

4(   ) bronquite 5(   ) sinusite 6(   ) hepatite ___ 

7(   ) sarampo 8(   ) caxumba 9(   ) meningite 

10(   ) tuberculose 11(   )outras:  

___________________________________ 
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v14. Toma algum medicamento? 0(   ) Não   1(   ) Sim v15.Qual? ___________________ 

v16. Fuma? 0(   ) Não   1(   ) Sim 

v17. Se sim, há quanto tempo? _______ anos; v18. _______ cigarros/dia 

v19.Costuma tomar bebidas alcoólicas? 0(   ) Não   1(   ) Sim 

v20. Se sim, há quanto tempo? ______ anos 

v21. Tipo: _____________ v22. qtde./dia: ____________ 

 

II. Queixas relacionadas à audição 

v23. Acha que ouve bem? 0(   ) Não   1(   ) Sim 

v24.Orelha Direita 1(   ) boa 2(   ) regular 3(   ) ruim 

v25.Orelha Esquerda 1(   ) boa 2(   ) regular 3(   ) ruim 

v26. Tem zumbido constante? 0(   ) Não   1(   ) Sim 

v27. Se sim, em qual ouvido? 1(   ) OD    2(   ) OE    3(   ) ambos 

v28. Como é? 1(   ) agudo  2(   ) grave   3(   ) não sabe referir    4(   ) ____________ 

v29. Aparece: 1(   ) de manhã   2(   ) à noite    3(   ) no silêncio    4(   ) ___________ 

v30. Sente tontura? 0(   ) Não   1(   ) Sim 

v31. Sente intolerância a som forte? 0(   ) Não   1(   ) Sim 

v32. Sente os ouvidos tampados? 0(   ) Não   1(   ) Sim 

v33. Se sim, em qual ouvido? 1(   ) OD    2(   ) OE   3(   ) ambos 

v34. Em qual situação? ______________________________________________ 

v35. No dia-a-dia, tem dificuldade para se comunicar? 0(   ) Não   1(   ) Sim 

v36. Se sim: 2(   ) até no silêncio 3(   ) somente com ruído de fundo     

 

III. Informações sobre exposição a música 

v37. Há quantos anos trabalha como músico? _________________________________ 

v38. Tem algum outro trabalho? 0(   ) Não   1(   ) Sim v39. Se sim, qual? _____________ 
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v40. Atualmente, qual instrumento toca? _____________________________________  

v41. Quantos dias por semana faz apresentações como músico? __________________ 

v42. Quais dias?  

     1(   ) seg.      2(   ) ter.      3(   ) qua.      4(   ) qui.      5(   ) sex.        6(   ) sáb.       7(   ) dom. 

v43. Aproximadamente, quantas horas toca em cada apresentação? __________  

v44. Quantos ensaios faz por semana? _______________ 

v45. Olhando de frente para o palco, em qual posição toca?  

1(   ) à frente    2(   ) atrás    3(   ) à direita    4(   ) à esquerda 

v46. Usa algum tipo de proteção para seus ouvidos quando toca? 0(   ) Não   1(   ) Sim 

v47. Se sim, há quanto tempo?  __________________ 

v48. Qual tipo? ____________________ 

v49. Já tocou outro instrumento? 0(   ) Não   1(   ) Sim 

v50. Se sim, qual? ________________ v51. Por quanto tempo?  ______________ 

v52. Já tocou outros estilos musicais? 0(   ) Não   1(   ) Sim 

v53. Se sim, quais? ________________ v54. Por quanto tempo?  _____________ 

v55. Após começar a trabalhar como músico, passou a apresentar algum desses sintomas? 

1(   ) intolerância a sons intensos  6(   ) zumbido 11(   ) dor de estômago 

2(   ) irritabilidade/nervosismo     7(   ) insônia 12(   ) ________________ 

3(   ) dor de cabeça 8(   ) falta de atenção  

4(   ) diminuição da audição 9(   ) problemas de memória     

5(   ) tontura 10(   ) depressão    

v56. Ao término de uma apresentação, apresenta: 

1(   ) sensação de diminuição da audição      2(   ) sensação de ouvido tampado      

3(   ) zumbido       4(   ) intolerância a sons fortes     

5(   ) outros: 

__________________________________________ 
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v57. Sente-se incomodado com a intensidade da música que está exposto no trabalho?  

0(   ) Não   1(   ) Sim 

v58. Acha que som ao qual está exposto afeta sua saúde? 0(   ) Não   1(   ) Sim 

v59.Se sim, como? __________________________________________________ 

v60. Acha que existe alguma forma de proteger a sua audição? 0(   ) Não   1(   ) Sim 

v61. Se sim, como? _________________________________________________ 

 

IV. Hábitos de lazer e outras exposições 

v62. Já trabalhou em outra profissão exposto a ruído? 0(   ) Não   1(   ) Sim 

v63.Se sim, qual? __________________ v64.Por quanto tempo? ______________ 

v65. Usava protetor auditivo 0(   ) Não   1(   ) Sim 

        v66.Qual? 1(   ) plug    2(   ) circum-auricular    3(   ) ambos 

v67. Já trabalhou em outra profissão exposto a produtos químicos? 0(   ) Não   1(   ) Sim 

v68. Pratica ou já praticou alguma dessas atividades: 
    Atividade      Não(0) / 

Sim(1)  
    Tempo  Protetor 

Auditivo     Não(0) / 
Sim(1)  

1(   ) serviço militar    
2(   ) discman / Ipod    

3(   ) música alta (casa/carro) 
   

4(   ) moto sem capacete    

5(   ) corrida de carro 
   

6(   ) tiro ao alvo    
7(   ) ___________________    
 

Observações gerais/comentários: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 


