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RESUMO:  

Objetivo: O objetivo do presente estudo foi verificar os níveis de intensidade sonora em 
uma UTIN e comparar os valores encontrados com os valores sugeridos pela Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Método: O nível de intensidade sonora foi 
verificado durante o período da manhã por cinco dias consecutivos. Foi utilizado o 
aplicativo de celular Noise Meter 3.4 e os níveis expressos em Nível de Pressão Sonora 
(NPS). Resultados: Conclusão: Com esse estudo foi possível verificar que os níveis de 
intensidade sonora estão acima do recomendado pela ABNT e que a principal fonte 
geradora é a conversação dos profissionais.  

Palavras.Chave:  Fonoaudiologia. Ciências da Saúde. Ruído. Unidade de terapia 
intensiva neonatal. Efeitos do ruído. 

 

1 INTRODUÇÃO  

Com os avanços tecnológicos a poluição sonora ambiental tornou-se constante. Estamos 

expostos ao ruído em ambientes variados, em casa, no trabalho e até mesmo nos 

hospitais. O ruído hospitalar é oriundo, muitas vezes, mais de dentro do que de fora do 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ambiente hospitalar, devido aos alarmes dos aparelhos de monitoramento dos pacientes e 

a conversação ambiente (OTENIO; CREMER; CLARO, 2007). Desde 1989, a 

Organização Mundial da Saúde (OMS) considera o ruído hospitalar um problema de 

saúde pública. Em 1993 foi recomendado que o nível de ruído nos hospitais não 

ultrapasse 40 dB durante o dia e 35 dB no período da noite (SILVA; LUZ; GIL, 2013). No 

entanto, alguns setores dos hospitais ultrapassam os limites pré-estabelecidos, como é o 

caso das Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTINs) (WEICH et al., 2011). Tal 

situação representa um grave risco à integridade auditiva e a saúde das crianças que são 

atendidas nessas unidades. 

Os efeitos do ruído no indivíduo podem causar alterações em suas funções fisiológicas, 

como a frequência cardíaca, a pressão arterial, o processo digestivo e de repouso 

(PIVATTO; GONÇALVES, 2013). Pode ocasionar outros efeitos adversos à saúde como 

alterações no sistema imunológico, irritação, cansaço, ansiedade e outros (SAMELLI; 

FIORINNI, 2012). 

O ruído existente no ambiente hospitalar em muitas situações apresenta Níveis de 

Pressão Sonora (NPS) nocivos à saúde (COSTA; LACERDA; MARQUES, 2013). Dentre 

os ruídos efetivos nas UTIs encontramos monitores cardíacos com 50-55 dB NPS, alarme 

do aparelho de ventilação com 70-85 dB NPS, alarme de oxímetro de pulso com 60-75 dB 

NPS entre outros (GUTIERREZ; FERREIRA; NUNEZ, 2000). Sendo assim, o presente 

estudo verificou os níveis de intensidade sonora em uma UTIN de um hospital 

Universitário na cidade do Rio de Janeiro e comparar com os valores sugeridos pela 

ABNT. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

2 MATERIAL(IS) E MÉTODOS  

Foi realizado um estudo do tipo transversal observacional. O estudo foi realizado na UTIN 

do Hospital Universitário Gaffrée e Guilne (HUGG) na cidade do Rio de Janeiro, RJ. O 

referido hospital trata-se de uma unidade terciária que tem como missão promover 

assistência à saúde e qualificar recursos humanos. 

A UTIN do HUGG possui 55 m² com seis leitos, sendo que cada leito possui um 

respirador e monitor de sinais vitais. A UTIN possui ainda, um posto de enfermagem, uma 

área de isolamento, uma mesa de materiais no centro da unidade, uma pia de inox para 

lavagem das mãos e uma mesa para preenchimento dos prontuários. A UTIN do HUGG 

possui uma equipe fixa de dez profissionais, sendo um enfermeiro de rotina, um 

enfermeiro de material, um médico de rotina, dois médicos residentes, um médico 

plantonista, uma enfermeira plantonista, três técnicos de enfermagem e profissionais 

como fonoaudiólogos, nutricionistas e fisioterapeutas são solicitados de acordo com a 

demanda. 

Foram verificados os níveis de ruído na UTIN do HUGG durante cinco dias consecutivos 

no mês de outubro de 2015. As medições ocorreram por 3 minutos ininterruptos, em três 

pontos diferentes, denominados nesse estudo como ponto A, ponto B e ponto C descritos 

na figura abaixo. 

 

Figura 5 - Pontos de Medição UTIN/HUGG  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
As medições foram realizadas sempre durante o período da manhã. A coleta foi realizada 

através do aplicativo de celular Noise Meter 3.4, que verifica a medição do ruído 

ambiental em dB(A) (valor obtido a partir do valor médio quadrático da pressão sonora 

com a ponderação A, referente a todo o intervalo de medição – ABNT10151) e o registra 

a cada segundo (anexo II). Os resultados foram descritos por meio dos valores médios, 

mínimos e picos em cada dia. Na comparação dos achados com o sugerido pela ABNT foi 

utilizado um único valor a partir da média de cada dia. 

 As medições foram realizadas sempre pela mesma aluna pesquisadora, Ellen 

Miranda. Os funcionários da UTIN foram orientados a não cessarem suas atividades 

durante as medições. Os dados obtidos foram registrados e posteriormente inseridos e 

analisados através do programa Office Excel 2013.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

No primeiro dia de medição havia três bebês internados na UTIN. Um bebê 

utilizando o monitor de sinais vitais e respirador, um bebê utilizando apenas monitor de 

sinais vitais e outro bebê não fazia uso de nenhuma aparelhagem específica. Os 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

profissionais no momento eram dez no total, um médico, duas enfermeiras, dois técnicos 

de enfermagem, três médicos residentes, uma residente de fonoaudiologia e um 

funcionário da limpeza. O valor médio encontrado nesse dia foi de 55,5 dB(A). Os valores 

encontrados estão descritos na tabela abaixo. 

 

Tabela 1 – Níveis de Intensidade Sonora em dB(A) no dia 1 

Dia 1 

Local Mínimo Pico Média 

Ponto A 32,4 73,4 52,9 

Ponto B 32,5 90,3 61,4 

Ponto C 32,4 71,8 52,1 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 No segundo dia não houve mudança em relação ao primeiro. Os três bebês 

continuavam internados com a mesma aparelhagem descrita anteriormente. Os 

profissionais no momento da medição eram seis no total, um médico, uma enfermeira, 

dois médicos residentes, um fonoaudiólogo residente e um funcionário da limpeza. O 

valor médio encontrado nesse dia foi de 51,0 dB(A). Os valores encontrados estão 

descritos na tabela abaixo. 

 

Tabela 2 – Níveis de Intensidade Sonora em dB(A) no dia 2 

Dia 2 

Local Mínimo Pico Média 

Ponto A 40,6 68,0 54,3 

Ponto B 32,5 64,0 48,3 

Ponto C 33,9 66,8 50,4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

 No terceiro dia havia três bebês internados, um bebê utilizando um monitor de 

sinais vitais e respirador e dois bebês utilizando monitor de sinais vitais. Os profissionais 

no momento da medição eram seis no total, um médico, uma enfermeira, dois médicos 

residentes, uma fonoaudióloga residente e um funcionário da limpeza. O valor médio 

encontrado nesse dia foi de 51,8 dB(A). ‘Os valores encontrados estão descritos na tabela 

abaixo. 

 

Tabela 3 – Níveis de Intensidade Sonora em dB(A)  no dia 3 

Dia 3 

Local Mínimo Pico Média 

Ponto A 31,1 71,4 51,3 

Ponto B 33,8 68,8 51,3 

Ponto C 34,5 71,5 53,0 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

No quarto dia havia quatro bebês internados, um bebê utilizando o monitor de 

sinais vitais e respirador, e três bebês utilizando monitores de sinais vitais. Os 

profissionais no momento da medição eram seis no total, um médico, uma enfermeira, um 

médico residente, um técnico de enfermagem, um fonoaudiólogo residente e um 

funcionário da limpeza. O valor médio encontrado nesse dia foi de 30,6 dB(A). Os valores 

encontrados estão descritos na tabela abaixo. 

 

Tabela 4 – Níveis de Intensidade Sonora em dB(A)  no dia 4 

Dia 4 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Local Mínimo Pico Média 

Ponto A 34,6 52,0 43,3 

Ponto B 32,6 62,8 47,7 

Ponto C 30,4 71,1 50,8 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 No quinto dia havia quatro bebês internados, um bebê utilizando o monitor de 

sinais vitais e respirador e três bebês utilizando apenas os monitores de sinais vitais. Os 

profissionais no momento da medição eram quatro no total, um enfermeiro, um médico, 

um técnico de enfermagem e um fonoaudiólogo residente. Foi observado que neste dia 

mesmo sem alteração no número de leitos ocupados, os valores foram mais baixos que 

os demais dias, relacionando a queda nos valores com a diminuição do número de 

profissionais na UTIN no momento da medição. O valor médio encontrado nesse dia foi 

de 40,1 dB(A)Os valores encontrados estão descritos na tabela abaixo. 

 

Tabela 5 – Níveis de Intensidade Sonora em dB(A) no dia 5 

Dia 5 

Local Mínimo Pico Média 

Ponto A 31,1 45,8 38,5 

Ponto B 32,2 49,7 41,0 

Ponto C 30,5 51,1 40,8 

Fonte: Elaborado pela autora 

  

Um ambiente tranquilo, silencioso, com equipamentos adequados, além de 

profissionais bem preparados, contribuem para a recuperação do recém-nascido 

internado em uma UTIN. Entretanto a literatura descreve que o ambiente hospitalar, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

inclusive a UTIN, como ruidoso, onde prevalece o ruído e, muitas vezes, apresenta NPS 

nocivos à saúde (COSTA; LACERDA; MARQUES, 2013). A NBR 10152/1987 da ABNT 

estabelece 35 dB(A)  a 45 dB(A) como níveis recomendáveis para ambiente hospitalar, 

considerando o primeiro valor desejável e o segundo aceitável (WEICH et al, 2011). O 

valor médio encontrado na UTIN/HUGG a partir da média de todos os dias foi de 45,6 

dB(A). 

   

 

 

Gráfico 1- Resultado pontos de medição - valores em dB(A) 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 Considerando os valores encontrados nos três primeiros dias na UTIN do HUGG é 

possível verificar que estão acima dos recomendados pela ABNT para o ambiente em 

questão, assim como o encontrado por Santana et al. (2015) em seu estudo realizado em 

uma UTIN de um hospital do norte de Minas Gerais, mesmo com a utilização de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ferramentas de medição diferentes. Entretanto não foi possível estabelecer uma 

comparação entre os dois estudos, uma vez que a UTIN do hospital de Minas Gerais 

possui doze leitos e 130,65m² e a UTIN do HUGG apenas seis leitos e mede 55 m². 

Porém, um detalhe descrito no estudo realizado por Santana caberia como sugestão para 

a UTIN do HUGG. Com a finalidade de minimizar o efeito do ruído, foi colocado um 

escorredor para a água na pia de inox que se encontra dentro da unidade, servindo como 

estratégia para o controle e redução do ruído na UTIN. Durante a medição na UTIN do 

HUGG a pesquisadora observou aumentos dos valores na medição no momento da 

utilização da pia.  

 O estudo realizado por Nogueira; Ramos; Peixoto (2011), na UTIN de um hospital 

público do município do Rio de Janeiro, mostrou uma média de 66,7 dB(A) para o turno da 

manhã, porém não serve de comparação com os valores encontrados no HUGG, pois a 

UTIN do referido estudo possui 21 leitos e as medições foram realizadas em um período 

de dez semanas, já a UTIN do HUGG  possui apenas seis leitos e a pesquisa foi realizada 

no período de uma semana. Entretanto os autores evidenciam os maiores valores 

encontrados no turno da manhã, onde havia maior número de profissionais na UTIN, 

assim como no HUGG o aumento dos valores esteve diretamente relacionado com a 

presença do maior número de profissionais na unidade.  

 Weich et al (2011) mostrou em seu estudo que a associação dos equipamentos 

com o comportamento dos profissionais foi a principal fonte geradora de ruído na Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal do Hospital Universitário de Santa Maria. Tal fato também 

foi observado no momento da coleta de amostra na UTIN do HUGG, a conversação 

durante a manipulação dos neonatos juntamente com o barulho produzido pela 

aparelhagem gerou um ambiente ruidoso, com níveis acima do recomendado para uma 

UTIN. Nesse estudo, mesmo tendo verificado o NPS apenas no período da manhã foi 

possível observar a influência da conversação dos profissionais nesse setor. Desta forma, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

é possível afirmar que apenas a orientação da equipe de profissionais sobre esse achado 

seria uma boa estratégia na redução dos NPS nesse ambiente.  

 No estudo realizado por Otenio; Cremer; Claro (2007) em um hospital no Paraná, o 

nível de ruído mensurado foi de 63,7 dB(A) para média geral do hospital e de 61, 4 dB(A) 

para UTIN bem acima do valor médio encontrado na UTIN do HUGG. Embora, ao 

considerarmos os valores médio doas três primeiros dias, mesmo as medições tendo sido 

feitas com equipamentos diferentes, constatou-se níveis de ruído acima do recomendado 

pela legislação vigente. Os autores ainda evidenciaram, assim como na UTIN do HUGG, 

que a conversação serviu como elemento para o aumento dos valores. 

 Os valores coletados no estudo realizado por Ichisato; Sochi (2006), na Unidade de 

Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 

São Paulo, oscilou entre 55,3 e 72,2 dB(A) no período da manhã, valores esses 

superiores aos do HUGG, que se justifica, uma vez que a UCIN do Hospital de São Paulo 

possui dez leitos. Entretanto, ambos os locais apresentaram valores acima dos 

recomendados pela ABNT. 

 

Gráfico 2 – Valores médios em dB(A) por pontos de medição 
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Fonte: Elaborado pela autora 

4 CONCLUSÃO  

Com esse estudo foi possível verificar que os níveis de intensidade sonora na UTIN 

do HUGG estão acima do recomendado pela ABNT e que a principal fonte geradora (fator 

causal) é a conversação dos profissionais. Com base na pesquisa dos níveis de ruído em 

ambiente hospitalar e sobre os efeitos deletérios do ruído na saúde no neonato internado 

em uma UTIN, podemos concluir que há a necessidade de implementação de programas 

de redução de ruído dentro da UTIN do HUGG. 

REFERÊNCIAS  

ALVES, H. et al. Aquisição e desenvolvimento da linguagem em crianças com implante 
coclear. SPORL, v.52, n.3, 2014. Disponível em: 
<http://journalsporl.com/index.php/sporl/article/view/449>. Acesso em 26 set 2015 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10151. Acústica – avaliação 
do ruído em áreas habitadas visando o conforto da comunidade - procedimento. Rio de 
Janeiro, 1987 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10152. Níveis de ruídos 
para conforto acústico. Rio de Janeiro, 1987 
 
BETTINELLI, L. A.; POMATTI, D. M.; BROCK, J. Invasão da privacidade de pacientes em 
UTI: Percepção de profissionais. Rev. Bioethicos-Centro, v. 4, n. 1, p. 44-50, 2010. 
Disponível em: < http://www.saocamilo-sp.br/pdf/bioethikos/73/44a50.pdf>. Acesso em 27 
set 2015.  
 
BIASE, G. N. Estrutura e função do sistema auditivo periférico: Identificando sons com 
máximo aproveitamento e precisão e com mínimo comprometimento. In: BERNARDI, A. 
P. A. Audiologia Ocupacional. São José dos Campos: Pulso, 2003 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

CARDOSO, M. V. L. M. L; CHAVES, E. M. C; BEZERRA, M. G. A. Ruídos e barulhos na 
unidade neonatal. Rev. Bras. Enferm., v. 63, n. 4, p. 561-566, 2010. Disponível em: < 
http://www.redalyc.org/pdf/2670/267019592010.pdf>. Acesso em 26 out 2015 
 
CARDOSO, S. N. M, et al. Desafios e estratégias das enfermeiras na unidade de terapia 
intensiva neonatal. Rev. Rene. Fortaleza, v.11, n. 4, p. 76-84, 2010, Disponível em: < 
http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/article/viewFile/426/pdf>. Acesso 
em 26 out 2015. 
CORREIA, A. C. Q. O. S.; MENDONÇA, A. E. O.; SOUZA, N. L. Scientific Producion on 
noise in the neonatal intensive care unit: Integrative review. J Nurs UFPE on line, v.8, 
n.1, p. 2406-2412, 2014. Disponível em:< 
http://www.revista.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/viewFile/4270/pdf_5
708>. Acesso em 18 out 2015. 
 
COSTA, G. L.; LACERDA, A. B. M.; MARQUES, J. Ruído no contexto hospitalar: Impacto. 
Rev CEFAC v. 15, n. 3, p. 642-652, 2013 Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/rsbf/v16n4/v16n4a23.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2015. 
 
DANIELE, D. et al. Conhecimento e percepção dos profissionais a respeito do ruído na 
Unidade Neonatal. Rev. Esc. Enferm. USP, v. 46, n. 5, p. 1041-1048, 2012.  Disponível 
em:              < http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v46n5/02.pdf>. Acesso em: 17 out. 2015 
 
GAIVA, M. A. M; MARQUESI, M. C.; ROSA, M. K. O. Sono do recém-nascido internado 
em unidade de tratamento intensivo: Cuidados de enfermagem. Cienc. Cuid. Saúde, v. 9, 
n. 3, p. 602-609, 2010. Disponível em: < 
http://eduem.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/viewFile/12561/6653>. Acesso 
em 26 out 2015. 
 
GIANNINI, C.F. et al. Avaliação do ruído ambiental: Monitoramento e caracterização do 
ruído de fundo em Maringá- PR. Iniciação Cientifica UNICESUMAR, v.14, n.1, p. 55-62, 
2012. Disponível em: < 
http://periodicos.unicesumar.edu.br/index.php/iccesumar/article/view/2301/1621>. Acesso 
em 23 set 2015. 
 
GOMES, G. C. et al. The Family living the time during the hospitalization of the child: 
Contributions for nursing. Escola Ana Nery Revista de Enfermagem, v.18, n.2, p. 234-
240, 2014. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/ean/v18n2/en_1414-8145-ean-18-02-
0234.pdf>. Acesso em 16 out 2015. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

GRECCO, G. M. et al. Repercussões do ruído na unidade de terapia intensiva neonatal. 
Acta Paul. Enferm. v. 26, n. 1, p. 1-7, 2013.  Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/ape/v26n1/02.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2015 
 
GUTIERREZ, E. V. W; FERREIRA, B. A.; NUNES, B. A poluição como fonte de estresse 
para o paciente em unidade de terapia intensiva. Rev. Enferm UNISA, v. 1, p.126-129, 
2000. Disponível em: 
<http://www.unisa.br/graduacao/biologicas/enfer/revista/arquivos/2000-30.pdf>. Acesso 
em: 26 abr. 2015. 
 
ICHISATO, S. M. T; SCOCHI, C.G.S. Ruídos na unidade de cuidado intensiva neonatal 
durante as passagens de plantão (enfermagem e/ou médica) e visita médica. Ciência 
Cuidado e Saúde, v.5, p. 127-133, 2006.  Disponível em 
<http://periodicos.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/view/5178> Acesso em: 
12 jun. 2015 
 
KAKEHASHI, T. Y. et al. Nível de ruído em unidade de terapia intensiva neonatal. Acta 
Paul. Enferm, v. 20, n. 4, p. 404-9, 2007. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-21002007000400003>. 
Acesso em: 12 jun. 2015  
 
KLOCK, P; ERDMANN, A. L. Cuidando do recém-nascido em UTIN: Convivendo com a 
fragilidade do viver/sobreviver à luz da complexidade. Rev. Esc. Enferm. USP, v. 46, n. 1, 
p. 45-51, 2012. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v46n1/v46n1a06.pdf>. 
Acesso em 26 set 2015. 
 
LIMA, A. C. et al., Sentimentos materno frente à hospitalização de um recém-nascido na 
UTI neonatal. Revista Faculdade de Ciências Médicas de Sorocaba, v. 15, n.4, p. 112-
115, 2013. Disponível em: < 
http://revistas.pucsp.br/index.php/RFCMS/article/view/15163>. Acesso em 27 set 2015. 
 
LINS, R.N.P. et al., Percepção da equipe de enfermagem acerca da humanização do 
cuidado na UTI neonatal. Revista Brasileira de Ciências da Saúde, v.17, n. 3, p. 225-
232, 2013. Disponível em:< 
http://www.biblionline.ufpb.br/ojs/index.php/rbcs/article/view/14021/9803>. Acesso em 18 
out 2015. 
 
LUZ, T.S; BORJA, A.V.L.F. Sintomas auditivos em usuários de estéreos pessoais. Int. 
Arch. Otorhinolaryngol, v.16, n.12, p. 163-169, 2012. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/iao/v16n2/v16n2a03.pdf.> Acesso em 25 set 2015. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
MAGALHÃES, F. J. et al. Respostas fisiológicas e comportamentais do recém-nascido 
durante o manuseio em unidade terapia intensiva neonatal. Rev. Rene. Fortaleza, v. 12, 
n. 1, p. 136-143, 2011. Disponível em: < 
http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/article/view/135/48>. Acesso em 26 
out 215. 
 
MARQUESI, I. R; SOUZA, A. R. Tecnologia e humanização em ambientes intensivos. 
Rev. Bras. Enferm, v. 14, n. 1, p. 141-144, 2010. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/reben/v63n1/v63n1a24.pdf>. Acesso em 27 set 2015 
 
NAZARIO, A. P. et al. Avaliação dos ruídos em uma unidade neonatal de um hospital 
universitário. Semina: Cienc. Biológicas da Saúde, v.36, n. 1, p. 189-198, 2015. 
Disponível em: < 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/viewFile/19270/17101>. Acesso 
em 26 out 2015. 
 
NOGUEIRA, M. F. H; RAMOS, E. G; PEIXOTO, M.V.M. Identificação de fontes de ruído e 
de pressão sonora em unidade neonatal. Rev. Enferm. UFRJ, v. 19, n. 4, p. 517-23, 
2011.  Disponível em:< http://www.facenf.uerj.br/v19n4/v19n4a02.pdf>. Acesso em 21 
maio 2015. 
 
OLIVEIRA, F. L. C. et al. Nível de ruído em sala de parto. Texto Contexto Enferm.  v.20, 
n.2, p. 287-293. 2011. Disponível em:  < http://www.scielo.br/pdf/tce/v20n2/a10v20n2>. 
Acesso em 25 set 2015. 
 
OLIVEIRA, K. et al. Vivencias familiares no processo de nascimento e internação de seus 
filhos em UTI neonatal. Esc. Anna Nery, v. 17, n.1, p. 46-53, 2013. Disponível em: < 
http://www.scielo.br/pdf/ean/v17n1/07.pdf>. Acesso em 27 set 2015. 
 
OTENIO, M. H; CREMER, E.; CLARO, E. M. T. Intensidade de ruído em hospital de 222 
leitos na 18ª Regional de Saúde PR. Rev. Bras. Otorrinolaringologia, v. 73, n. 2, p. 245-
50, 2007. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rboto/v73n2/a16v73n2.pdf>. Acesso 
em: 28 mar. 2015. 
 
OTTONI, A.O.C. et al. Study of the noise spectrum on high frequency thresholds in 
workers exposed to noise. Bras. J Otorhinolaryngol. v.78, n.4, p. 108-114, 2012. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/bjorl/v78n4/v78n4a20.pdf >. Acesso em 25 set 
2015. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

PEIXOTO, P.V. et al. Nível de Pressão sonora em unidade de terapia intensiva neonatal. 
Rev. Esc. Enferm. USP, v. 45, n. 6, p. 1309-14, 2011. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-62342011000600005>. 
Acesso em: 23 maio 2015 
 
PIVATTO, L. F; GONÇALVES, C. G. O. Ruído no alojamento conjunto: Percepção das 
usuárias e dos profissionais de enfermagem. Rev. CEFAC, v. 15, n. 6, p. 1461-1474, 
2013. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rcefac/v15n6/v15n6a09.pdf>. Acesso em: 
25 abr. 2015. 
 
RODARTE, M. D. O. et al. O ruído gerado durante a manipulação das incubadoras: 
Implicações para os cuidados da enfermagem. Rev. Latino-am Enfermagem, v. 13, n. 1, 
p. 79-85, 2005. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/rlae/v13n1/v13n1a13.pdf>. 
Acesso em 26 out 2015. 
 
SAMELLI, A. G.; FIORINI, A. G. Saúde coletiva e saúde do trabalhador: Prevenção de 
perdas auditivas. In: BEVILACQUA, M. C. et al. Tratado de Audiologia, São Paulo: 
Santos, 2012 
 
SANTANA, L. S.R. et al. Quantificação dos ruídos sonoros em uma unidade de terapia 
intensiva neonatal. Rev. Min. Enferm, v. 19, n. 2, p. 27-31, 2015. Disponível em: < 
http://www.reme.org.br/artigo/detalhes/1003>. Acesso em 12 set. 2015. 
 
SANTOS, B.R. et al. Efeito do “horário do soninho” para a redução de ruído na unidade de 
terapia intensiva neonatal. Escola Anna Nery Revista de Enfermagem, v. 19, n. 1, p. 
102-106, 2014. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/ean/v19n1/1414-8145-ean-19-
01-0102.pdf>. Acesso em 12 set. 2015 
 
SILVA, F. L.F. et al. Humanization of nursing car in a hospital environment: The users 
perception. Cienc. Cuid. Saúde, v.13, n.2, p. 210-218, 2014. Acesso em: < 
http://eduem.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/viewFile/22015/pdf_190>. 
Acesoo em 27 set 2015. 
 
SILVA, M. C; LUZ, V. B; GIL, D. Ruído em hospital universitário: impacto na qualidade de 
vida. ACR, v. 18, n. 2, p. 109-19, 2013. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/acr/v18n2/09.pdf>. Acesso em 29 mar. 2015. 
 
SOUSA, M. M et al. Variabilidade da frequência cardíaca em recém-nascidos de alto risco 
na presença de ruído. Rev. CEFAC, v. 16, n. 1, p. 99-104, 2014. Disponível em:< 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.scielo.br/pdf/rcefac/v16n1/1982-0216-rcefac-16-1-0099.pdf>. Acesso em 12 
set. 2015. 
 
SVALDI, J. S D; SIQUEIRA, H. C.H. Ambiente hospitalar saudável e sustentável na 
perspectiva ecossistêmica: Contribuição da enfermagem. Esc. Anna Nery, v.14, n.3, p. 
599-604, 2010. Disponível em:  < http://www.scielo.br/pdf/ean/v14n3/v14n3a23.pdf>. 
Acesso em 27 set 2015. 
 
TABAQUIM, M. L. M. et al. Avaliação do desenvolvimento cognitivo e afetivo-social de 
crianças com perda auditiva. Rev. CEFAC, 2012. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rcefac/2013nahead/50-12.pdf>. Acesso em 26 set 2015. 
 
WEICH, T. M. et al. Eficácia de um programa para redução de ruído em unidade de 
terapia intensiva neonatal. Rev. Bras. Ter. Intensiva, v. 23, n. 3, p. 327-34, 2011. 
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbti/v23n3/v23n3a11>. Acesso em 31 mar. 2015. 
 
ZAMBERLAN, N. E. et al. Ruído em uma unidade de cuidado intermediário neonatal de 
um hospital universitário. Cienc. Cuid. Saúde, v. 7, n. 4, p. 431-438, 2008. Disponível em: 
< http://eduem.uem.br/ojs/index.php/CiencCuidSaude/article/viewFile/6617/3901>. Acesso 
em 26 out 2015. 


