
 1 

Efeitos Auditivos E Extra-Auditivos Relacionados À Exposição Ao Ruído Em 

Trabalhadores Com Perda Auditiva Induzida Por Ruído Ocupacional Em Uma 

Usina Sucroalcooleira. 

 
 

Auditive And Extra-Auditive Effects Related To Noise Exposure Among Workers With 

Occupational Deafness In A Sugarcane Mill 

 

Elis Leal Cavalcanti1 

 
A exposição ao ruído ocupacional é um fenômeno muito frequente e capaz de causar diversos 

efeitos auditivos e extra-auditivos à saúde dos trabalhadores. Este estudo objetivou determinar a 

frequência de efeitos auditivos e extra-auditivos, relacionados à exposição ao ruído, referidos 

por trabalhadores com perda auditiva induzida por ruído ocupacional (PAIRO) em uma usina 

sucroalcooleira. O estudo foi de corte transversal, do tipo estudo proporcional, com todos os 124 

trabalhadores que apresentaram PAIRO em uma usina sucroalcooleira da cidade de Goiana - 

Pernambuco. A coleta de dados foi realizada com o uso de um questionário aplicado 

individualmente, abrangendo questões sobre dados pessoais, hábitos de vida, antecedentes 

pessoais e familiares, informações ocupacionais atuais e pregressas e efeitos auditivos e extra-

auditivos. As audiometrias dos trabalhadores, disponíveis nos prontuários médicos da usina, 

foram analisadas e classificadas. A prevalência de PAIRO na usina foi de 15,6%, sendo a 

maioria dos casos dos graus 2 (38,0%)   e  1 (34,7%), de acordo com a classificação de 

Merluzzi. Trabalhadores com PAIRO de graus 3, 4 e 5 (mais severos), comparados àqueles com 

PAIRO de graus 1 e 2, apresentaram maior média de idade, tempo de trabalho total, tempo de 

trabalho na usina e menor média de renda familiar per capita mensal. Apresentaram também 

maior proporção de indivíduos sedentários, com consumo de álcool alto ou abusivo, tabagistas, 

de raça negra, analfabetos e que referiram uso de EPI "Nunca/Às vezes"; e menor proporção de 

indivíduos com nível de escolaridade superior. Os efeitos auditivos mais frequentes na 

população total do estudo foram recrutamentos (37,8%), disacusia (35,5%) e zumbido (29,8%), 

ocorrendo com frequência diária na maioria desses casos.  Trabalhadores com graus mais 

severos de PAIRO apresentaram maior proporção de zumbido e disacusia, comparando-se 

àqueles com PAIRO de menor grau.  Efeitos extra-auditivos foram mais frequentes entre 

trabalhadores com graus mais severos de PAIRO: "sente-se nervoso", “tem perdido o interesse 

pelas coisas”, “dificuldade em realizar com satisfação as atividades diárias” e “tremores de 

mão”. Conclui-se que trabalhadores com graus mais severos de PAIRO apresentaram maiores 

proporções de efeitos auditivos e extra-auditivos. Os resultados desse estudo apontam para a 

importância da prevenção da PAIRO e, em especial, do seu agravamento. 
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_________________________________________________________________ 
Exposure to occupational noise is a rather frequent phenomenon that is capable to cause 

several auditive and extra-auditive effects upon workers' health. This study aimed to 

determine the frequency of auditive and extra-auditive effects as referred by workers 

with occupational deafness (OD) in a sugarcane mill. A cross-sectional study, of the 

proportional type, has investigated all 124 workers with OD in a sugarcane mill in the 

city of Goiana, State of Pernambuco, Brazil. Data were collected in an individually-

applied questionnaire, gathering information about personal identification, life habits, 
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family and personal medical histories, occupational history and auditive and extra-

auditive effects. Workers' audiometries, available from the medical records, were 

analyzed and classified. OD prevalence in the sugarcane mill was 15.6%, with greater 

proportions of grade 2 (38.0%) and grade 1 (34.7%) cases, according to Merluzzi's 

classification. Workers with OD (more severe) grades 3, 4 or 5, as compared to those 

with OD grades 1 or 2, showed higher mean age, total working time, work time at the 

sugarcane mill, and lower monthly per capita family income. These workers also 

presented higher proportion of sedentarism, high or abusive alcohol consumption, 

smoking, Black race, illiteracy, and those who refer "Never/Seldom" use of Personal 

Protective Equipment; and lower educational level. The most frequent auditive effects 

in the total population was recruitment (37.8%), dysacusis (35.5%) and tinnitus 

(29,8%), usually on a daily basis. Workers with severe OD grades referred greater 

proportion of tinnitus and dysacusis. Among these workers, the most frequent extra-

auditive complaints were: "Have lost interest in things", "Feel nervous, tense or 

worried", "Find it difficult to enjoy daily activities" and "Hand tremors". We concluded 

that workers with more severe OD grades presented higher proportion of auditive and 

extra-auditive effects. The results of this study point out to the importance of preventing 

the evolution of occupational deafness. 
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