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Os impactos do ruído na saúde auditiva nos catadores de materiais recicláveis 
do Distrito Federal 

 PALAVRA CHAVE 

Saúde ocupacional. Catadores de materiais recicláveis. Ruídos. Impactos. Saúde 
auditiva. 

RESUMO: O lixo urbano é destinado para separação dos resíduos recicláveis nos 
centros de triagem e esse trabalho é realizado, hoje, por catadores de materiais 
recicláveis. São grandes os riscos à saúde nos centros de triagem, como os físicos, 
biológicos, sociais entre outros, que podem provocar doenças e, também, acidentes 
do trabalho. Queixas auditivas e prejuízo à saúde auditiva desses catadores também 
podem surgir devido à exposição a ruídos sonoros provenientes do maquinário, 
durante o trabalho. Objetivo: Identificar os níveis do ruído nos centros de triagem do 
Psul do Distrito Federal e seu impacto sobre saúde auditiva dos catadores de 
recicláveis. Método: Foi realizado um estudo transversal analítico com os catadores 
de materiais recicláveis do Psul com aplicação de anamnese e dos questionários 
HHIA e SSQ e triagem auditiva (EOA). Realizou-se medição do ruído do ambiente 
de trabalho com decibelímetro. Resultados: Responderam à anamnese 59 

catadores, com idades entre 18 e 60 anos e maior prevalência de mulheres (65, 
47%). Destes, 55 responderam aos questionários e 39 realizaram o teste de 
otoemissão. O tempo de trabalho mostrou-se relevante na análise dos resultados. A 
triagem auditiva apresentou resultado alterado para 25,45% da amostra, de maioria 
masculina. Apenas o questionário SSQ apresentou diferença quanto aos resultados 
da triagem auditiva. O ruído ambiental máximo foi de 76.6 dB(A). Conclusão: A 

alteração auditiva identificada entre os catadores avaliados teve relação com o 
tempo de trabalho em ambiente laboral ruidoso. Há necessidade de maior 
conscientização dos catadores para prevenir danos à saúde auditiva. 
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The impacts of noise on hearing health on waste pickers in the Federal District 

Keyword: Occupational health. Waste pickers of recyclable materials. Noises. 

Impacts. Hearing health 

 

ABSTRACT: Urban waste is intended for separation of recyclable waste in sorting 

centers and this work is carried out today by waste pickers. There are great health 

risks in screening centers, such as physical, biological, social, among others, which 

can cause diseases and also accidents at work. Hearing complaints and impairment 

to the hearing health of these waste pickers may also arise due to exposure to sound 

noise stemming from the machinery during work. Objective: To identify noise levels 

in the screening centers of the Psul of the Federal District and their impact on 

hearing health of recyclable waste pickers. Methodology: An analytical cross-

sectional study was conducted with the waste pickers of recyclable materials from 

Psul with application of the HHIA and SSQ questionnaires, to analyze auditory 

complaints and their repercussions, hearing screening (EOA) and measurement of 

the noise of the work environment with decibelmeter. Results: Fifty-nine waste 

pickers, aged between 18 and 60 years and a higher prevalence of women (65.47%). 

Of these, 55 answered the questionnaires and 39 performed the otoemission test. 

The working time was relevant in the analysis of the results. Hearing screening 

showed an altered result for 25.45% of the sample, mostly male. Only the SSQ 

questionnaire showed a difference in the results of hearing screening. The maximum 

ambient noise was 76.6 dB(A). Conclusion: The auditory alteration identified among 

the evaluated waste pickers was related to working time in noisy work environment. 

There is a need for greater awareness of waste pickers to prevent damage to hearing 

health. 

 

 

 

 



7 
 

1 INTRODUÇÃO 

 De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, todos os 

lixões do Brasil deveriam ser erradicados até 2014 devido aos riscos tanto para os 

trabalhadores do setor quanto para a população dos arredores, além do prejuízo 

para o meio ambiente (Lei n° 12.305 de 2 de agosto de 2010). Em 2018, ainda 

funcionavam 3 mil lixões no Brasil. No entanto, o Distrito Federal cumpriu a meta de 

erradicação do lixão da Estrutural em 20 de janeiro de 2018, considerado pela 

Organização das Nações Unidas (ONU), o maior lixão a céu aberto da América 

Latina e segundo maior do mundo, após quase 60 anos de funcionamento e 

localizado a 15 quilômetros da Capital Federal (CRUVINEL et al., 2019). 

 Além dos lixões a céu aberto, o Brasil conta com outros sistemas de 

recebimento e tratamento dos resíduos comuns. O processo de triagem do lixo 

fundamenta-se na separação dos materiais que são encaminhados para o processo 

de reciclagem de acordo com as características do material (SOUZA et al., 2014). 

Essa etapa é de suma importância no processo de reciclagem e é 

considerada como o passo inicial para separação e reaproveitamento do material 

recolhido. A triagem pode ser feita de duas maneiras diferentes: manual e 

automática. A triagem manual, que é o primeiro tipo de seleção, é onde acontece a 

separação do lixo doméstico dos demais tipos de lixo (RODRIGUES et al., 2007). Já 

a triagem automática é a etapa de separação realizada com o auxílio de um grande 

maquinário, que são capazes de receber uma grande quantidade de lixo, 

executando o processo de triagem com mais agilidade e produtividade. Embora a 

triagem automática traga mais lucros, ganhos e benefícios para a separação do lixo, 

ela apresenta como consequência para os trabalhadores a grande exposição ao 

ruído que, quando praticada durante muitas horas por dia, pode trazer grandes 

agravos à saúde auditiva. 

O ruído é um sinal acústico aperiódico, originado da superposição de vários 

movimentos de vibração com diferentes frequências que não apresentam relação 

entre si (FELDMAN e GRIMES, 1985).  O termo ruído é usado para descrever sons 

indesejáveis ou desagradáveis, e que quando é intenso e a exposição a ele é 

continuada, podem ocorrer alterações estruturais na orelha que podem facilitar a 
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dificuldade de compreensão de fala, zumbido e intolerância a sons intensos, 

traumas; diminuição da acuidade auditiva entre outros (KWITO, 2005).  

Para evitar tais problemas de saúde auditiva causados pelo ruído, é preciso 

que se faça a avaliação do ruído ambiental, para planejamento de intervenções 

possíveis. Essa avaliação pode ser feita por meio do medidor de nível de pressão 

sonora (decibelímetro). Para cada tipo de local, existe uma delimitação em decibéis, 

estabelecida pela Norma Brasileira (NBR) 10.151/2000, da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) em áreas de predominância industrial, o nível de pressão 

sonora ambiente não poderá ultrapassar os 70 dB(A).  

Nos locais de trabalho onde o nível de exposição ao ruído é elevado e não 

existe proteção adequada, observam-se perdas auditivas muitas vezes graves e 

irreversíveis. A presença do ruído em um ambiente de trabalho pode lesionar o 

sistema auditivo dos trabalhadores e causar perda da audição, quando os níveis são 

excessivos (REGIS et al., 2014). O limite de tolerância para o ruído durante uma 

jornada de trabalho de 8 horas é de 85dB(A) (BRASIL, NR 15, 2018), porém o risco 

de perda auditiva varia de pessoa para pessoa e, ações que busquem a prevenção 

de perda auditiva devem iniciar a partir do momento que o trabalhador é submetido 

continuamente a um nível de exposição diária ao ruído superior a 80dB(A) 

considerando a jornada de 8 horas de acordo com a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) (UNIÃO EUROPEIA, 2003). 

É importante avaliar os efeitos do ruído no sistema auditivo. As emissões 

otoacústicas (EOA) são sinais tonais de banda estreita originados na cóclea de 

modo espontâneo ou em resposta a um estímulo acústico (evocadas) e avaliam de 

maneira objetiva a função coclear, especialmente as células ciliadas externas. As 

EOA asseguram um diferencial no diagnóstico por se tratar de um teste prático que 

avalia a função de células ciliadas externas de forma segura e são sensíveis aos 

estágios iniciais de alterações na função coclear e permite investigar diferentes 

partes da cóclea (COELHO et al., 2010; OLIVEIRA et al., 2011). As otoemissões 

presentes podem estar relacionadas à integridade das células ciliadas externas.  Em 

pacientes expostos a elevado nível de pressão sonora, as EOA podem estar 

afetadas antes mesmo do aparecimento dos sintomas subjetivos e dos sinais 

audiométricos, demonstrando a agressão das células ciliadas externas. Vale lembrar 

que alterações na orelha externa e média podem prejudicar a captação das 

respostas, devido ao comprometimento condutivo que pode impedir a adequada 
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estimulação coclear (OLIVEIRA et al., 2011). O exame de EOA é um procedimento 

não invasivo, rápido, de fácil aplicação, objetivo e sensível para detecção de perdas 

auditivas de grau leve a profundo, uni ou bilaterais, porém não determina, quando 

analisado isoladamente, a natureza da alteração (neurossensorial ou condutiva) ou 

quantifica a perda auditiva (PETIAN, 2008). Essas emissões classificam-se como 

sons que decorrem de uma atividade interna coclear e que são encontrados no 

meato acústico externo, gerados a partir da atividade fisiológica coclear (ALCARÁS 

et al., 2012). É um exame objetivo, que serve também como auxílio no diagnóstico 

diferencial da perda auditiva neurossensorial, possibilitando a identificação de 

mínimas alterações funcionais do sistema auditivo.  

Desde o fechamento do lixão do Distrito Federal, em 2018, os catadores 

foram realocados para Centros de Triagem de Coleta seletiva e passaram a 

trabalhar com esteiras automáticas e outros maquinários utilizados para separação 

dos recicláveis estando mais expostos aos ruídos nesse novo ambiente de trabalho. 

Além disso, o local das esteiras é no piso superior, e durante a separação, os 

diferentes tipos de materiais caem em ductos que levam a grandes recipientes 

localizados no andar inferior, o que faz com que os vidros se quebrem durante a 

queda, fazendo muito barulho.   

O ruído pode prejudicar a audição causando dificuldades de compreensão da 

fala, zumbido, cefaleia, plenitude auricular, tontura, estresse, nervosismo, 

irritabilidade, distúrbios gástricos, alterações circulatórias da visão, atenção e 

memória, do sono e do humor, entre outros (ANTUNES et al., 2018). Os efeitos 

auditivos e extra auditivos irão depender da frequência, da intensidade, da duração e 

do ritmo do ruído, assim como do tempo de exposição e da suscetibilidade 

individual. A prevenção pode ocorrer por meio de ações de proteção, prevenção e 

promoção da saúde, priorizando as medidas coletivas e a participação efetiva dos 

trabalhadores nos programas de prevenção, com avaliação dos determinantes 

sociais e dos fatores organizacionais. Levando-se em consideração os aspectos 

mencionados, a melhor forma de se evitar problemas de saúde auditiva associados 

ao ruído é a prevenção por meio do uso dos de equipamentos de proteção 

individual, como os protetores auriculares que atenuam o ruído, criando uma barreira 

para reduzir o som incidente no sistema auditivo. É importante ressaltar que, o nível 

de proteção obtido depende do grau de vedação do protetor que pode ser em 

formato de concha, abafadores, ou plugs de inserção de forma que não permita 
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qualquer vazamento sonoro e uma diminuição do tempo de exposição ao ruído 

(NETO et al., 2007). 

   O objetivo do presente estudo é identificar os níveis de ruído nos centros de 

triagem do PSul no Distrito Federal e levantar queixas auditivas e condições da 

saúde auditiva dos catadores de recicláveis.      
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2 MÉTODOS 

 

  Trata-se de um estudo transversal analítico com catadores de materiais 

recicláveis dos centros de triagem do Distrito Federal que são expostos a ruídos 

contínuos ou intermitentes, produzidos pelo maquinário de triagem durante as horas 

diárias trabalhadas. O estudo foi realizado na Usina de Tratamento Mecânico 

Biológico do Serviço de Limpeza Urbana (SLU), no P Sul, em Ceilândia, onde 

trabalham as cooperativas Plasferro e Coopere. A unidade conta com duas esteiras 

que recebem os resíduos e os direcionam para o mezanino, onde ocorre a triagem. 

Os rejeitos seguem em containers para descarte. As cooperativas que participaram 

desse estudo chegam a receber do SLU diariamente cerca de 1,9 mil quilos de 

materiais recicláveis que se classificam em diferentes tipos e são divididos conforme 

o valor de comercialização, são eles: vidro; papel; papelão; alumínio; cobre e isopor. 

O aproveitamento de todo esse material que é coletado e destinado à reciclagem 

nas cooperativas pode chegar a até 62%.  

A equipe de pesquisa solicitou aos catadores que informassem quais os 

períodos de maior volume de trabalho e, consequentemente, de maior nível de ruído 

dia da semana, período do dia: (manhã, tarde ou noite), turnos dos catadores, e 

quantidade em horas de trabalho para programação da coleta de dados. A medição 

do ruído foi realizada no período da manhã (entre 09h e 12h). Observou-se durante 

a coleta de dados que alguns catadores faziam o uso dos equipamentos de proteção 

individual (EPI), para proteção auditiva. 

As entrevistas foram feitas individualmente utilizando questionários 

semiestruturados que foram apresentados aos catadores por meio de um formulário 

online preenchido pela equipe avaliadora no horário de intervalo. Após o 

preenchimento do TCLE e de responder os questionários, os catadores realizavam o 

teste de triagem auditiva com emissões otoacústicas  (EOA) por produto de 

distorção.  

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ceilândia da Universidade de Brasília sob parecer número 3.851.968 CAEE: 4 

24457919.40000.8093. Os participantes voluntários assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, atendendo às Normas para a Realização de 
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Pesquisa em Seres Humanos, Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde, 

de 10 de outubro de 1996. As normas éticas para pesquisa científica em seres 

humanos, estabelecida foram rigorosamente observadas. O projeto aconteceu sem 

conflitos de interesses e os participantes não desembolsaram nada para participar 

do estudo e poderiam desistir a qualquer momento sem danos. 

Os dados coletados foram tabulados e analisados com o pacote estatístico 

SPSS, versão 20.0. Foram realizadas análise de frequência com as variáveis 

categóricas e estatísticas descritiva das variáveis contínuas. Para avaliar possíveis 

associações entre as variáveis, foram utilizados os testes Qui-quadrado de Pearson 

e na análise das médias entre grupos, utilizou-se Análise de Variância (ANOVA). A 

significância foi considerada relevante estatisticamente para o valor de p <0,050. 
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 POPULAÇÃO E AMOSTRA 

  

A amostra do estudo foi composta por catadores de materiais recicláveis que 

trabalham no Centro de triagem do P Sul Distrito Federal de ambos os sexos com 

idades entre 18 e 60 anos e quaisquer anos de escolaridade. 

A população do estudo compreende os catadores de materiais recicláveis que 

antes trabalhavam no lixão a céu aberto da Cidade Estrutural e atualmente estão 

alocados na Instalação de Recuperação de Resíduos Sólidos (IRRS) do Psul. De 

acordo com o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), estão cadastrados 

aproximadamente 180 catadores pertencentes a 2 cooperativas. São elas: Plasferro 

e Coopere.  

Inicialmente, propôs-se em realizar um censo com todos os catadores que 

aceitassem participar do estudo, mas devido à pandemia de Covid-19, as coletas 

precisaram ser suspensas, totalizando 84 catadores que participaram do estudo. 

Contudo, a amostra apresentada neste estudo, contempla as 2 cooperativas da 

IRRS do Psul e aproximadamente 60% dos catadores cadastrados, o que torna esta 

amostra de tamanho significativo para representar todos os trabalhadores 

envolvidos. 

 

 

 

Figura 1- Localização e processo de trabalho na Instalação de Recuperação de Resíduos (IRR) do SLU localizada 

no PSul no DF, relação das Associações Cooperativas Plasferro e|Coopere com 180 catadores. 
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 INSTRUMENTOS E PROCEDIMENTOS 

  

No período entre dezembro de 2019 e março de 2020, foram coletados dados 

referentes à saúde auditiva dos catadores de materiais recicláveis do Distrito 

Federal. Essa triagem ocorreu a partir da aplicação dos questionários do teste de 

triagem auditiva (EOA), e da medição do ruído ambiental. 

      O estudo foi realizado por meio de 3 etapas: 

1- Diagnóstico das condições de audição dos catadores a partir do 

levantamento de queixas, por meio da aplicação dos questionários HHIA e SSQ, 

além de uma triagem auditiva (EOA);  

2- Medição do ruído;       

3- Encaminhamento dos casos alterados para avaliação audiológica completa 

para posterior encaminhamento ao serviço de saúde de referência. 

 

Etapa 1: Para cada catador participante do estudo, foi solicitado o 

preenchimento de dois questionários padronizados (SSQ e HHIA) e uma anamnese 

para identificação e levantamento de queixas auditivas, não auditivas e efeitos sobre 

a qualidade de vida. O questionário SSQ (Speech, Spatial and Qualities of Hearing 

Scale), é um questionário usado para avaliar as habilidades e experiências que 

envolvem audição em situações complexas de escuta do cotidiano. Para uma rápida 

avaliação, será utilizada uma versão curta de 12 itens do SSQ (SSQ12) para medir 

as limitações resultantes da perda auditiva em adultos para indivíduos com a 

audição normal, a pontuação fica abaixo de 10 pontos. O HHIA (Hearing Handicap 

Inventory for Adults) é usado para identificar os efeitos da perda auditiva situacional 

de escuta diária com idade inferior a 65 anos. Pode-se usar o HHIA também para 

identificar os efeitos da perda auditiva em questões ocupacionais. Esse questionário 

é composto por 25 questões divididas em duas subescalas:  social (12 questões- 

mede os efeitos da perda auditiva em variadas situações sociais) e emocional (13 

questões estimam as atividades e respostas emocionais do indivíduo em relação à 

sua perda auditiva).  Todas as questões são identificadas de acordo com a escala a 

que pertencem. Para cada questão existem três alternativas de resposta; “sim” 

(equivalente a 4 pontos), “às vezes” (equivalente a 2 pontos) e “não” (equivalente a 0 

pontos). A pontuação total do HHIA pode variar de 0 a 100, a pontuação da escala 
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social pode variar de 0 a 48 e a escala emocional pode variar de 0 a 52 pontos. Os 

questionários foram aplicados pela equipe avaliadora através de meio digital em 

formato de formulário online. 

    Triagem Auditiva (EOA): É um procedimento simples, rápido e de baixo 

custo, que visa identificar aqueles catadores com uma maior probabilidade de 

apresentar algum tipo de distúrbio na função testada, por meio de um estímulo que 

se propaga até o conduto auditivo externo, e através disso tem-se a resposta da 

cóclea ao click apresentado que é captada pelo equipamento. O exame é realizado 

por meio de uma sonda que é introduzida no conduto auditivo externo do catador 

iniciando assim, o teste propriamente dito.  

A captação das EOA foi realizada em local silencioso, com instrumento da 

marca Otoread da Interacoustics. A faixa de frequência avaliada foi de 2000 a 5000 

Hz, a duração do estímulo sonoro foi de aproximadamente 60 segundos em cada 

orelha. As Emissões otoacústicas são captadas e registradas no visor do 

equipamento e seu resultado após a finalização do procedimento é impresso e 

anexado ao termo de consentimento livre assinado pelo catador.  

O equipamento utilizado monitorou automaticamente o nível de ruído, a 

linearidade do estímulo durante o teste e o posicionamento adequado da sonda. 

Para o caso de inadequação das condições técnicas para realização do exame, a 

oliva era trocada ou reposicionada, ou ainda era realizada a troca de ambiente por 

um com menor emissão de ruído. O critério utilizado foi o passa/falha conforme 

indicação do manual do equipamento. As análises das EOAs foram feitas por 

frequência, seguindo os critérios de amplitude (DP) maior que -5 dBNPS e a relação 

entre sinal/ruído (SN) maior que 3 dB em frequências consecutivas (FIORINI, 2000) 

(CARDOSO et al., 2004). 

 

Etapa 2: Foi realizada com o uso do decibelímetro que é um instrumento de 

medição feito para medir ruídos de qualquer meio ou ambiente. As medições foram 

realizadas com o decibelímetro modelo DEC 5010 da marca Instrutherm, aferido de 

acordo com as especificações do fabricante. A medição foi realizada utilizando o 

circuito de compensação “A” e resposta lenta (slow), conforme recomendação da 

norma regulamentadora NR 15 - Anexo 1, da Portaria 3.214/78, durante 30 minutos. 

O modelo de decíbelimetro utilizado permite memorização de gravações, com 

cronometragem e medição de nível de medida equivalente (Leq), nível mínimo 
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(Lmin) e máximo (Lmax), o que permite cálculo de dose de ruído caso seja 

identificada essa necessidade. A medição do ruído foi realizada na esteira de 

rolagem e próximo ao maquinário que faz a prensa do material separado.  

 

Etapa 3: Os catadores que tiveram exames alterados foram encaminhados 

para avaliação audiológica completa no Laboratório de Comunicação Humana e 

Funções Orofaciais (LCHFO) da Universidade de Brasília Faculdade de Ceilândia 

para posterior encaminhamento ao serviço de saúde auditiva de referência no DF, 

de acordo com a necessidade.  
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3 RESULTADOS 

 No período entre agosto de 2019 e fevereiro de 2020, foram coletados dados 

relacionados às condições de saúde auditiva dos catadores de materiais recicláveis 

do Distrito Federal.  Ao todo, 28 catadores da cooperativa Plasferro e 56 catadores 

da cooperativa Coopere foram convidados a participar do estudo. Desses 84 

convidados, responderam à anamnese 59 participantes. Na etapa de anamnese 

foram informados dados como: nome; idade; cooperativa; função; quanto tempo 

trabalha como catador; quantas horas trabalham por dia; se já trabalhou no lixão; 

quantas horas trabalhavam por dia no lixão e se tem algum problema de audição.   

Quanto ao local e ao tempo de trabalho, 59 catadores responderam essa 

questão. Destes, apenas um catador relatou que trabalha como catador há 20 

anos.  Com relação ao tempo médio de catação, 20,33% dos catadores trabalham 

nesta atividade há aproximadamente dez anos. Apenas 62,71% dos participantes do 

estudo relataram ter trabalhado no período inferior a um ano. Todos os participantes 

do estudo trabalham nas cooperativas há pelo menos dois anos, conforme mostra a 

(Tabela 1). Dos 59 catadores respondentes, a maioria era do sexo feminino (39 

mulheres e 20 homens). 

 
Tabela 1- Tempo de trabalho dos participantes do estudo.  

 
 Sexo  

  

Feminino 

     
 
  Masculino 

 
 

Total 

Quanto tempo trabalha como 
catador ? 
 

 
 
 

 

 
até 4 anos 
até 6  anos 

até 12 anos 
até 17 anos 
mais de 20 anos 

 

 
11 
20 

5 
2 
0 

             

 
4 
9 

5 
2 
1 

            

 
15 
29 

10 
4 
1 

 

     
Total 
 

 
 

         39 
 

         20 
 

59 
 

     
 

Quanto tempo trabalhou no 
lixão ? 

 

até 1  ano 

 
 

27 

 
 

10 

 
 

37 

até 5 anos 2 5 7 
até 10 anos 8 4 12 

até 15 anos 1 1 2 
mais de 20 anos 1 0 1 

 

Total 
 

 

 

 

39 
 

 

20 
 

 

59 
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Quanto tempo trabalha na 

 Cooperativa ? 

 

 
 

até 1 ano 
até 2 anos 

 

8 
12 

 

9 
30 

 

17 
42 

     
Total  20 39 59 

     

 

Para o levantamento das queixas auditivas e sua relação com atividades 

diárias, foi realizada a aplicação dos questionários HHIA e SSQ, além do teste de 

triagem auditiva com emissões otoacústicas EOA. Dos 59 participantes do estudo, 

55 responderam os questionários e destes, 39 realizaram o teste de otoemissão 

(Tabela 2).  

Em relação às condições de saúde auditiva, apenas dez dos participantes do 

estudo (17%) relataram ter algum tipo de problema de audição. Destes, nove eram 

do sexo masculino e um do sexo feminino. Foi realizado o teste de EOA como 

triagem auditiva e confirmaram-se 4 participantes com alteração no exame e 

presença de queixas auditivas. Outros 10 participantes foram idetificados com 

aletração no teste, porém não apresentavam queixas auditivas. O resultado da 

triagem auditiva apresentou associação significativa com o sexo (Tabela 2) e 

totalizou 25,45% da amostra com alteração na teste de EOA. 

 

Tabela 2- Descrição dos participantes do estudo quanto à queixa auditiva e 

resultado da triagem auditiva. 

Queixas auditivas Feminino Masculino Total            Qui-quadrado 

Sim 1   9    10                     

 p <0,00* 

Não 34  11    45                            

Total 35 20    55                    

Resultado da  

Triagem 

Feminino Masculino Total            Qui-quadrado 

Sem alteração 21 4 25          p=0,08 
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Com alteração 6 8 14 

Total 27 12 39  

*Valor de p estatisticamente significante (teste do qui-quadrado) <0,05 

 

As medidas das emissões otoacústicas foram apresentadas por sexo na 

(Tabela 3), para melhor visualização dos dados, apesar de não haver diferenças 

significativas entre os sexos em relação ao resultado do exame como adequado ou 

alterado.  

 
TABELA 3- Medidas de amplitude e da relação sinal/ruído das EOAs por sexo. 
  

 DP2KHz 

(dB) 

DP3KHz 

(dB) 

DP4KHz 

(dB) 

DP5KHz 

(dB) 

SN2KHz 

(dB) 

SN3KHz 

(dB) 

SN4KHz 

(dB) 

SN5KHz (dB) 

Feminino 

Média (dB) 4,52 0,85 -5,85 -5,85 8,04 12,19 9,44 9,92 

 

Desvio 
padrão(dB) 

 

Anova 

 

6,09 

 

0,712 

 

5,70 

 

2,38 

 

7,04 

 

0,170 

 

8,50 

 

1,39 

 

7,51 

 

0,71 

 

6,83 

 

1,93 

 

7,90 

 

0,189 

 

9,38 

 

0,337 

Masculino 

Média (dB) 3,55 

 

-2,18 -6,90 -9,50 7,36 9,02 10,70 7,90 

Desvio 

padrão(dB) 

 

Anova 

     7,64 

 

0,681 

     4,91 

 

0,131 

6,33 

 

0,683 

7,74 

 

0,246 

5,62 

 

0,791 

4,18 

 

0,173 

7,54 

 

0,667 

 

7,17 

 

0,543 

 

As medidas da relação sinal/ruído e amplitude das emissões também não 

apresentaram diferenças significativas no teste Anova, quando analisadas as 

variáveis: cooperativa, função que ocupa e queixas auditivas. Apesar de nem todos 

os participantes apresentarem queixas auditivas, as amplitudes em frequências altas 

(3, 4 e 5 kHz na orelha direita e 4kHz na orelha esquerda) são menores e negativas 

em relação às frequências baixas. 
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O questionário SSQ foi aplicado em 55 catadores e o HHIA, para verificação 

do efeito da queixa e seus prejuizos, apresentou 23 respostas válidas. Em uma 

análise conjunta, apenas a variável de horas trabalhadas por dia apresentou 

diferença significativa tanto no questionário SSQ quanto no questionário HHIA. 

Houve uma diferença significativa no resultado do questionário SSQ, levando em 

consideração a função desempenhada pelo participante do estudo. Outros aspectos 

como tempo de catador, tempo de trabalho no lixão e cooperativa não apresentaram 

resultados com diferença significativa em ambos os questionários. A variável sexo 

não apresentou relação com os resultados de nenhum dos questionários.  

No teste de análise de variância, foram observadas entre o total do 

questionário SSQ e o teste de otoemissão, houve diferença significante entre o 

questionário de alto rendimento e o teste objetivo do sistema auditivo (Tabela 4). No 

presente estudo, não houve correlação significativa entre o resultado da otoemissão 

e o questionário HHIA.  

 

Tabela 4- Análise entre o resultado dos questionários e o resultado da triagem 

auditiva. 

Questionários HHIA 

e SSQ 

Resultados da 

Triagem Auditiva 

N Média de Pontos nos 

Questionários 

Desvio Padrão ANOVA (p) 

Subtotal S Sem alteração 18 13,11 11,787  

Com alteração 5 20,00 3,742 0,218 

Total 23 14,61 10,878  

Subtotal E Sem alteração 18 16,11 14,100  

Com alteração 5 28,40 11,349 0,089 

Total 23 18,78 14,280  

Total HHIA Sem alteração 18 29,33 24,292 0,109 

Com alteração 5 48,40 12,837  

Total 23 33,48 23,465  

Domínio SSQ 

Audição para Fala 

Sem alteração 48 29,54 9,067  

Com alteração 6 20,50 7,423 0,023* 

Total 54 28,54 9,291  

Domínio SSQ 

Audição Espacial 

Sem alteração 48 18,69 6,220 0,339 

Com alteração 6 16,17 3,764  
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Total 54 18,41 6,024  

Domínio SSQ 

Qualidades 

Auditivas 

Sem alteração 48 25,58 8,202 0,101 

Com alteração 6 19,83 5,231  

Total 54 24,94 8,097  

Total SSQ Sem alteração 48 75,67 19,135  

Com alteração 6 58,00 13,682 0,033* 

Total 54 73,70 19,333  

*Valor de p estatisticamente significante teste Anova <0,05. 

 

As medidas do ruído ambiental proveniente das máquinas operacionais de 

manejo e trabalho para medição, foram realizadas no período de Janeiro de 2020 a 

Fevereiro de 2020. Foi registrado pico máximo de aproximadamente 76,6 dB(A) e o 

nível de pressão sonora equivalente (Leq) apresentou média de 69,0 dB(A) variando 

de 63,8 a 71,8 dB(A), dependendo do local avaliado.   

  

4 DISCUSSÃO 

A prestação de serviços de coleta e separação do lixo é imprescindível para a 

garantia da manutenção da vida social, além de contribuir para a preservação do 

meio ambiente (KESIARO et al., 2014).  Para que isso ocorra, é importante 

promover a saúde e trabalhar na melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores 

desse segmento, através de ações educativas que contribuam para ações 

preventivas no ambiente de trabalho. Garantir o bom funcionamento das atividades 

desse setor, através da valorização de seus trabalhadores é importante, a partir da 

detecção dos riscos a que estão associados e a adoção de medidas preventivas. 

Levando em consideração os aspectos gerais da amostra, as participantes do 

sexo feminino foram predominantes (66,1%) no estudo. Relacionado ao tempo de 

trabalho, muitos catadores relatam desempenhar o trabalho com materiais 

recicláveis há mais de 5 anos, tendo em vista os anos trabalhados no lixão. Neste 

local, os catadores excediam a carga horária diária, o que não era benéfico, pois a 

carga de trabalho excessiva afeta negativamente a saúde do trabalhador, causando 

prejuízos, às vezes, irreparáveis (LOPES et al., 2009). Devido à carência de estudos 

sobre a saúde auditiva de catadores de materiais recicláveis, buscou-se por estudos 

relacionados a serviços semelhantes. 
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Neste estudo, as queixas auditivas podem estar relacionadas ao ruído. Dias 

et al. (2006) destacam que o ruído é um dos agentes nocivos à saúde que mais está 

presente nos diversos ramos de atividade econômica. A análise estatística realizada 

demonstra que houve uma associação direta positiva entre trabalhadores do sexo 

masculino e a presença de queixas auditivas (Tabela 2). Miranda et al. (2017) 

afirmam que trabalhadores do sexo masculino expostos ao ruído podem estar mais 

suscetíveis a apresentar algum tipo de perda auditiva, pois exercem mais atividades 

laborais onde a exposição ao ruído é maior. Este dado ficou evidente neste estudo, 

em que no teste de otoemissão relacionado ao sexo as participantes do sexo 

feminino não apresentaram tantos problemas auditivos quanto os homens. Vicci et 

al. (2010) destacam que a exposição intensa ao ruído pode lesar as células ciliadas, 

causando uma perda progressiva irreversível da audição. Lima et al. (2011) afirma 

que há uma incidência variável relacionada a perdas auditivas, acometendo entre 5 

e 30% da população, com predomínio maior em homens, o que pode comparar-se 

com os resultados deste estudo.    

De acordo com os achados do teste de emissão otoacústica, as medidas de 

amplitude e da relação sinal/ruído das EOAs por sexo apresentam alterações 

compatíveis com o processo de degeneração coclear associado ao dano por ruído, 

atingindo mais as frequências de 4kHz e 5kHz, conforme apresentado na (Tabela 4). 

Oliveira et al. (2015) afirmam que podem ser encontradas alterações nos limiares de 

altas frequências em trabalhadores expostos ao ruído ocupacional, mais 

acentuadamente em 4kHz e 5kHz. Assim como o presente trabalho, o estudo de 

Prado et al. (2012) enfatiza que a emissão otoacústica pode identificar a disfunção 

coclear inicial antes que ocorra o dano causado pela exposição ao ruído, 

beneficiando-se, assim, do diagnóstico precoce da perda auditiva. 

 Em seu estudo, Guerra et al. (2005) observou a presença de diversas 

condições preocupantes como estrutura do local de trabalho e condições de 

manutenção do maquinário de trabalho que poderiam estar colocando em risco a 

saúde dos trabalhadores. O objetivo do seu estudo era identificar os fatores de risco 

ocupacional em duas centrais de triagem de lixo do Município de São Paulo e 

quantificar lesões e doenças ocorridas antes e durante o período do estudo. No total 

de 83 catadores de uma cooperativa que participaram do estudo, problemas 

auditivos, principalmente hipoacusia, foram referidos por 22 pessoas, porém apenas 

cinco receberam comprovação clínica.  
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Seus achados podem se assemelhar aos resultados encontrados no presente 

trabalho, onde, dos 59 catadores das duas cooperativas participantes, 11 deles 

referiram ter queixas auditivas, e apenas 4 deles apresentaram alterações no teste 

de otoemissão. No entanto, 10 participantes, que não assianlaram nenhuma queixa 

auditiva, apresentaram triagem auditiva com resultado alterado. As alterações nas 

respostas cocleares totalizaram 14 participantes, representando 25,45% da presente 

amostra. Até a finalização deste estudo, devido à pandemia da Covid-19, nenhum 

dos participantes que apresentou resultado alterado no teste de otoemissão 

conseguiu realizar os exames diagnósticos para a comprovação clínica da perda 

auditiva. 

A partir do questionário SSQ 12, foi possível avaliar diferentes condições 

relacionadas à audição em situações cotidianas. As perguntas estão divididas em 

três domínios: audição para os sons da fala, audição espacial e qualidades da 

audição, cujas respostas estão apresentadas na (Tabela 4). O questionário mostrou-

se útil  para avaliar a autopercepção do indivíduo com perda auditiva, frente às 

dificuldades comunicativas. Em seu estudo prévio, Gonçalves et al. (2009) abordam 

que, até o momento, não há uma pontuação delimitada do SSQ, que possa ser 

usada como parâmetro para tomada de decisões e que esse questionário é um 

instrumento de auto-relato, suscetível a erros aleatórios inerentes às avaliações 

subjetivas. Quanto menor a ocorrência destes erros, maior a estabilidade das 

respostas entre itens, consequentemente, maior é a precisão nas medições que 

amplia a confiabilidade do instrumento (LIMA et al., 2011). 

Analisando os resultados, observou-se que houve significância estatística 

entre o resultado do teste de otoemissão e as respostas totais do questionário e com 

o domínio de audição para a fala. A consulta à literatura revelou a escassez de 

estudos que possibilitasse a comparação entre o questionário de auto-relato a o 

teste objetivo.  

Para o questionário HHIA, os valores de pontuação podem variar em índices 

percentuais de zero a 100, havendo uma correlação entre o escore obtido e a 

percepção do handicap, sendo que escore elevado sugere uma significativa 

percepção da deficiência auditiva pelo sujeito avaliado. Assim sendo, escore de zero 

a 16 indica ausência de handicap; de 18 a 30 handicap leve, de 32 a 42 handicap 

moderado e acima de 42 indica handicap significativo (CÔRTES et al., 2009). 
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 No presente estudo, este questionário não apresentou diferença significativa 

quando comparado ao sexo. Para Moreira et al. (2017), podem haver correlações 

fracas ou modestas entre o resultado de questionários de autoavaliação 

do handicap e limiares auditivos de altas frequências em trabalhadores expostos ao 

ruído. No mesmo estudo também são observadas correlações positivas fracas, 

porém significantes, entre as médias dos limiares auditivos e as pontuações das 

subescalas emocional e social e total do HHIA. 

Para a maioria dos centros de triagem, os serviços de manutenção são 

realizados com pouca frequência. Geralmente, no ambiente de trabalho há poucas 

ações de saúde auditivas direcionadas para os profissionais que visem à prevenção 

de danos à audição. Antes da transferência para os centros de triagem, as 

condições de trabalho dos catadores eram insalubres, uma vez que havia riscos 

ambientais à saúde do trabalhador, em especial o risco físico como acidentes e 

intoxicações por gás entre outros (CRUVINEL et al., 2019).   No entanto, são poucos 

os estudos relacionados à saúde auditiva dos catadores de materiais recicláveis 

sendo necessárias pesquisas na área. 

Os problemas auditivos, em especial aqueles que estão relacionados ao 

trabalho devem ser considerados como um fator que prejudica a produtividade e a 

qualidade das atividades que são desempenhadas. De acordo com a NR17, que 

dispõe sobre a ergonomia no trabalho, os níveis de ruído devem seguir os que são 

estabelecidos na NBR 10152, da norma brasileira registrada no INMETRO, onde é 

exposto que o nível de ruído aceitável para efeito de conforto deve ser de até 65 

dB(A) e a curva de avaliação de ruído (NC) de valor não superior a 60 dB(A) 

(BRASIL, NR 17, 2020). No local de realização do estudo, foram encontradas 

medidas abaixo do nível previsto como lesivo pela NR15 (BRASIL, NR 15, 2018), 

porém, a exposição ao ruído, além de trazer danos à saúde auditiva, pode 

comprometer a qualidade do desempenho das atividades laborais (SONEGO et al., 

2016). O trabalhador que está exposto ao ruído pode apresentar quadros de 

desatenção o que pode contribuir para possíveis acidentes de trabalho. Além disso, 

também diminui a sua produtividade ocasionando efeitos não benéficos à saúde 

como o estresse (SONEGO et al., 2016). 

Durante a realização do estudo, observou-se que nem todos os catadores de 

materiais recicláveis faziam uso do equipamento de proteção individual (EPI), que 

tem como objetivo oferecer proteção contra possíveis doenças decorrentes do 
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trabalho. O uso adequado do equipamento de proteção individual auricular pode 

contribuir para a conservação da saúde auditiva, no entanto, como observado 

durante a realização do estudo, os trabalhadores ainda não integraram o seu uso 

durante as atividades laborais. No ambiente de realização do estudo os poucos 

catadores que estavam usando o protetor auricular, faziam uso protetor tipo plug.  O 

uso correto do EPI auricular, juntamente com as medidas de controle de ruído e 

educação permanente em saúde, pode contribuir de maneira significante na 

minimização dos efeitos do ruído na saúde dos trabalhadores.  

O presente apresentou como limitação o fato de não ter sido realizado no 

período de descanso auditivo, pois os testes eram realizados no intervalo entre as 

atividades dos catadores. Isso caracteriza o período de stress das células auditivas 

durante a exposição, e também a não realização dos exames audiológicos 

complementares devido à pandemia de Covid-19.  

A baixa conscientização da população do estudo sobre os impactos do ruído 

na saúde auditiva, a falta de treinamento sobre o correto uso de protetor auricular e 

o acesso precário a esse EPI são fatores que contribuem diretamente para o 

acometimento da audição desses trabalhadores.  Neste estudo, apesar do baixo 

impacto identificado na audição, percebeu-se a presença da queixa auditiva e a 

influência do tempo de trabalho sobre sua prevalência. 

As ações educacionais relacionadas à saúde auditiva devem ser de acesso 

direto aos catadores de materiais recicláveis com o objetivo de esclarecer sobre os 

cuidados que podem evitar problemas futuros relacionados à audição. Além disso, 

deve-se haver uma ampliação dos olhares e do pensamento crítico a respeito desta 

temática efetivando um modelo de atenção à saúde auditiva. O objetivo é garantir a 

integralidade do acesso da promoção à saúde e a prevenção de problemas que 

comprometam a qualidade de vida e o desenvolvimento das atividades laborais 

dessa população. 

Para que os resultados desta pesquisa sirvam como incentivo e apoio para 

novos estudos sobre o tema, é necessário que sejam criadas políticas públicas 

sociais, de saúde auditiva voltadas para essa classe de trabalhadores com o intuito 

de amenizar a incidência de problemas auditivos relacionados ao ruído. A 

participação do profissional fonoaudiólogo frente a pesquisas ligadas a essa 

temática pode contribuir fortemente para uma futura efetivação de estratégias no 
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setor de saúde que possam complementar as demandas dessa população tendo em 

vista que a saúde coletiva é uma de suas áreas de atuação.  

Em suma, é preciso que os catadores tenham condições dignas de vida, de 

trabalho e de saúde, diminuindo os riscos laborais, e preservando a saúde para 

melhores condições de vida. A universidade pode se tornar um centro responsável 

por desenvolver pesquisas que proponham ações acerca da melhoria da qualidade 

de vida dessa população. Sendo assim, tornam-se necessários mais estudos a 

serem desenvolvidos sobre tal realidade.  

 

5 CONCLUSÃO  

 

Por meio desta pesquisa foi possível observar as condições de saúde auditiva 

dos catadores de materiais recicláveis que são expostos ao ruído máximo de Leq 

76,6 dB(A), e constatar uma prevalência de 25,45% de alteração nos testes de EOA 

na amostra estudada, sendo que os homens têm maior probabilidade de apresentar 

problemas auditivos do que as mulheres. Observou-se também uma tendência de 

redução na amplitude e na relação sinal/ruído nas frequências de 4kHz e 5kHz nos 

valores médios dos trabalhadores da amostra. Esse achado pode ser associado ao 

dano por ruído no processo de degeneração da cóclea e impactam de forma 

significativa na percepção de qualidade dos sons de fala e da pontuação total do 

SSQ. 
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