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RESUMO

Objetivo: Conhecer a importância que metalúrgicos e músicos

atribuem à audição e sua preservação e observar se o acesso à informação

implica uma maneira distinta de atribuir importância a elas.

Método: Análise de Conteúdo de Bardin (2004). Entrevistas com

doze sujeitos, seis metalúrgicos e seis músicos de uma banda de rock and

roll, todos expostos ao ruído há mais de dez anos.

Resultados: Categorias à priori: Definição da audição, Perda,

Proteção auditiva (subcategorias: Protetor auditivo, Outras formas de

proteção e Avaliação da audição) e Sons agradáveis e desagradáveis. A

importância da audição está presente em todas as categorias. O acesso à

informação não implicou uma maneira distinta de atribuir importância à

audição, mostrou que as informações nem sempre suprem as questões,

constituindo simples transferência de dados. Os músicos mostraram ter

informações sobre a audição e a dependência profissional que sentem fez

com que atribuíssem grande valoração à ela, embora em suas

apresentações implique a não utilizem protetores auriculares.

Considerações: Isso nos direcionou à uma melhor compreensão da

dimensão subjetiva e de como o fonoaudiólogo pode lidar com ela em

relação à saúde auditiva. É preciso valorizar a realidade psicossocial e

conhecer as reais questões dos sujeitos para irmos de encontro aos seus

verdadeiros anseios e assim afetá-los, permitindo a reflexão, o

conhecimento e a conscientização. Palavras-chave: Audição,

Metalúrgicos, Músicos, Preservação, Subjetividade.



ABSTRACT

Objective: Know the importance that metallurgic workers and musicians

attribute to the hearing and its preservation and observe if the information

access do implicate a distinguished way to attribute importance to them.

We chose twelve subjects, six metallurgic workers and six musicians of rock

and roll. Method: Interviews. We utilized as method Content´s Analysis by

Bardin (2004). Results: we have the categories: definition of the hearing,

loss, protection of the hearing and pleasurable and unpleasurable sounds.

The importance of the hearing is present in every category. Metallurgic

workers and musicians, attribute high value to the hearing and its

preservation. The access to the information do not implicate a distinguished

way to attribute importance to the hearing and its preservation, on the

contrary shows that the information given, sometimes, do not goes by

chance to their reality and questions, is a simple transference of data and

do not become knowledge. The musicians have the access of the

information and the professional dependence that they present related to

the hearing, also make that they attribute a great value to it, in the mean

time, the need of a good performance on their presentations seems to be

one of the most important factors to the non use of the hearing protection

on those moments. Considerations: This directed us to a most humanist

view, where is need to valorize a psychosocial reality and to know the

subjects’ doubts, for that, going by chance to their truly wishes, they could

be affected to the information, allowing the reflection, the knowledge and

stimulate the act of having an idea about. Key-Words: Hear, metallurgic

workers, musicians, conservation, subjective quality.
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LISTA DE ABREVIATURAS

AAS – Aparelho de amplificação sonora

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas

a.C. – antes de Cristo

CIPA – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes

dB – deciBel

dB (A) – deciBel escala de compensação A
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EOAT – Emissões otoacústicas evocadas por estímulo transiente

EPI – Equipamento de proteção individual
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kHz - quiloHertz

ISO - Internacional Organization for Standardization

NA – Nível de audição



NPS - Nível de Pressão Sonora

OMS – Organização Mundial de Saúde

PA - Public Address - Colunas/caixas de som viradas para o público.

PAIR – Perda Auditiva Induzida por Ruído.

Passagem de som - Passagem de som ou “sound check” é o período

de tempo destinado no dia ou na véspera do show para que os

artistas e a equipe técnica montem e testem os instrumentos e

equipamentos.

PPA – Programa de Preservação Auditiva

SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho

SUSEP – Superintendência de Seguros Privados

TTS – Temporary Threshold Shift



1. INTRODUÇÃO



O som está presente em quase todas as atividades de nossa vida

cotidiana.  Ele é um fator de suma importância no reconhecimento de todas

as situações, é um componente imprescindível desde a aquisição de

linguagem, até o desencadeamento do mecanismo de alerta e defesa do

indivíduo exposto a qualquer ordem de perigo.

É definido como sendo a variação da pressão atmosférica dentro

dos limites de amplitude e bandas de freqüências às quais o ouvido humano

responde (Gerges 1992).

Quando por alguma razão ele deixa de ser harmonioso e passa a

desagradar, gerar desconforto, intolerância e irritabilidade, costuma ser

definido como ruído. O conceito de ruído é associado a uma certa

intensidade ou qualidade do som e Russo (1999) afirmou que todos os sons

têm potencial de serem descritos como ruídos. Basicamente, sua

classificação é subjetiva e a distinção se refere ao fato deste ser ou não

desejável. Sons que são agradáveis para algumas pessoas podem

incomodar a outras. Entretanto, apesar da subjetividade para classificar um

som como sendo ruído, existe um fato concreto que é a intensidade desse

som. Mesmo que a determinadas pessoas não incomodem, elevados níveis

de pressão sonora são potencialmente nocivos à saúde, pois são capazes de

alterar diversas funções do organismo, entre elas, a audição.

Um indivíduo exposto ao ruído pode apresentar cefaléia,

vertigem, náusea, insônia, depressão, diminuição da eficiência no trabalho,

mudanças fisiológicas no batimento cardíaco e na pressão sangüínea e

estresse (Nudelmann et al. 2001).



A perda auditiva pode interferir na qualidade de vida, restringindo

a habilidade de interação social, provocando constrangimento e fadiga,

aumentando o estresse e filtrando uma grande quantidade de experiências

sonoras que oferecem prazer e significado à vida. E não incidentalmente, a

perda da audição passou a ser um assunto de segurança.

No meio industrial, caracterizado por ambientes de trabalho

ruidosos, é onde mais ocorre esse problema de saúde do homem, e como

conseqüência, o prejuízo para sua vida social. Neste meio, encontramos os

mais intensos níveis de ruído e exposição diária e freqüente a esse agente

(Ferraz 1998). Mas não só nele os sujeitos encontram-se expostos a níveis

de pressão sonora excessivos. Na sociedade moderna estes níveis estão

cada vez mais elevados e mais pessoas se expõem à música

excessivamente amplificada tanto individual como coletivamente, o que

também pode ser prejudicial à saúde auditiva.

A música é, sem dúvida, arte, forma de expressão, algo que tem

o poder de tocar a alma das pessoas. Músicos amam o que fazem,

executam seus instrumentos com um prazer que eles denominam

inenarrável, relatam que a música “corre em suas veias” e eles gostam da

exposição a ela, se possível de maneira quase que constante, nos

momentos de trabalho ou em suas horas de lazer. Alguns chegam a se

referir ao silêncio como sendo um castigo. São inquestionáveis os benefícios

que a música é capaz de proporcionar às pessoas. Conquanto seja tida

como algo agradável, os músicos permanecem em contato com atividades

sonoras excessivamente amplificadas por longos períodos de tempo,

principalmente quando o próprio estilo sugere que maiores amplificações



sejam inerentes ao prazer de ouvir, como é o caso do rock and roll, e neste

caso, assim como o ruído ocupacional, a música pode ser um risco à saúde

auditiva. Risco é a probabilidade de ocorrência de um evento que pode

proporcionar perdas ou ganhos a um sistema ou processo produtivo.

Porém, nem sempre os riscos e efeitos à saúde decorrentes da

exposição ao ruído e à música fazem parte do conhecimento dos indivíduos

a eles expostos e, como resultado, eles acabam por não associar suas

possíveis dificuldades auditivas com seus ambientes de trabalho. Essa

situação é preocupante, pois, para que o indivíduo tome as devidas

precauções a fim de preservar sua audição, é importante que ele esteja

ciente dos riscos a que se encontra submetido.

Picaluga (1982) enfatizou essa idéia afirmando que a

possibilidade de o trabalhador controlar os determinantes do processo

saúde/doença referentes ao trabalho está relacionada com o nível de

consciência dos sujeitos.

De acordo com Ferreira Júnior (1998), a participação e a

colaboração do sujeito são fundamentais, pois é sobre sua saúde que

recaem os efeitos deletérios do ruído.

Segundo Hétu (1994), o desconhecimento do que seja realmente

um ruído prejudicial à saúde, assim como o desconhecimento dos riscos do

ruído, fazem com que este agente não seja muitas vezes considerado um

fator gerador de problemas à saúde.

Pensando em quais as melhores formas de preservar a audição de

sujeitos expostos a ruídos, essa relação entre a consciência do possível



dano e o dano em si nos fez refletir sobre qual é, de fato, o nível de

informação dos sujeitos a respeito do assunto.

A pesquisa se inspirou em nossa experiência clínica junto a

metalúrgicos e no convívio com músicos integrantes de bandas de rock and

roll. São grupos de trabalhadores muito diferentes no que se refere à

atividade laboral, mas que possuem ao menos um ponto em comum: a

exposição a níveis de pressão sonora elevados, embora entre os grupos

haja diferenças substanciais como diferentes tempos e níveis de pressão

sonora do estímulo. Essas diferenças nos instigaram a conhecer o grau de

consciência sobre audição e sua preservação, e nos levaram a formular e a

verificar a hipótese de que devido a fatores como participar de Comissão

Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), que tem como objetivo a

prevenção de acidentes e doenças relativas ao trabalho, de modo a tornar

compatível o trabalho com a preservação da vida e promoção da saúde do

trabalhador (Brasil 2000) e usar protetores auditivos rotineiramente, entre

tantas outras medidas de segurança, os metalúrgicos possuem mais acesso

à informação e atribuem maior valoração à audição e sua preservação que

os músicos, que não dispõem de informação equivalente.

/



1.1. Objetivo

Esta pesquisa pretende conhecer a importância que metalúrgicos

e músicos atribuem à audição e sua preservação e observar se o acesso à

informação implica uma maneira distinta de atribuir importância a elas.



                              2. REVISÃO DA LITERATURA

Nesse capítulo, apresentamos conceitos e resultados de

produções científicas que constituíram o referencial teórico no qual nos

apoiamos para o presente estudo.

Para efeitos didáticos, este capítulo foi dividido e organizado em:

Ruído, Perda Auditiva Induzida por Ruído, Música, Ruído X Música,

Subjetividade.

Nessa revisão de literatura não foi respeitada a cronologia das

citações, tendo sido priorizado o encadeamento das idéias no texto.



2.1. Ruído

Azevedo (2004) relatou que, de acordo com a história, podemos

supor que a surdez parcial de ferreiros tenha sido notada desde a idade do

ferro. A Idade do Ferro é considerada como o último estágio tecnológico e

cultural da pré-história, quando se iniciou a metalurgia desse metal. Na

Europa e no Oriente Médio, a Idade do Ferro começou por volta de 1200

a.C. De acordo com o Instituto Brasileiro de Siderurgia (2007), a partir da

observação de situações como as das fogueiras do Período Neolítico, os

seres humanos descobriram como extrair o ferro de seu minério. O minério

de ferro começou a ser aquecido em fornos primitivos, abaixo do seu ponto

de fusão (temperatura em que uma substância passa do estado sólido para

líquido). Com isso, era possível retirar algumas impurezas do minério. Para

fabricar um quilo de ferro em barras, eram necessários de dois a dois quilos

e meio de minério pulverizado e quatro quilos de carvão vegetal.

Almeida (2004) destacou que existem referências de que entre os

gregos, em torno do ano 600 a.C., os Sybaristas proibiam trabalho em

metal que exigisse o uso do martelo e também a criação de galos dentro

dos limites da cidade, visando a uma diminuição do ruído. Desde o século I

são encontradas citações que remetem a receios da humanidade

relacionados aos efeitos nocivos da exposição ao ruído.



Costa (2004) relatou que a primeira referência específica a

respeito dos efeitos do ruído na audição foi uma observação de um sábio

romano que viveu no primeiro século da era cristã. Caius Plinius Secundus,

também chamado Plínio, o velho, naturalista e escritor latino, escreveu

Naturalis Historia, em 37 livros, ricos em informações valiosas sobre

zoologia, geografia, mineralogia e outras, e que, tendo visitado galerias de

minas, descreveu, com boa dose de impressão, o aspecto dos trabalhadores

que ficavam expostos ao chumbo, mercúrio e poeiras. Relatou que os

escravos, por iniciativa própria, colocavam à frente do rosto, como se

fossem máscaras, panos ou membranas de bexiga de carneiro, visando a

diminuir a ação das poeiras minerais. Foi ele quem primeiro registrou que

muitas pessoas que viviam perto de uma das maiores cataratas do rio Nilo

tinham audição diminuída, sendo assim a primeira pessoa a relatar a

associação entre exposição ao ruído e perda auditiva.

Com a invenção da pólvora e a revolução industrial, outros casos

de surdez foram relatados entre militares, tecelões e ferroviários e outras

atividades profissionais, entretanto somente após a II Guerra Mundial o

desenvolvimento tecnológico permitiu à audiologia encontrar respostas mais

precisas aos problemas causados por estas perdas.

Para Russo (1993), o ruído é uma superposição de vários

movimentos de vibração, com freqüências e intensidades diferentes. Seus

componentes não são harmônicos entre si. Geralmente a sensação auditiva

subjetiva causada por ele é desagradável e perturbadora, principalmente

quando se apresenta intenso e inesperado.



A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT 1959) definiu

ruído como sendo um fenômeno acústico dissonante ou anárquico,

aperiódico e indesejável; mistura de sons cujas freqüências diferem entre

si. Sendo assim, é muito difícil ou quase impossível prever a forma da onda

em um intervalo de tempo, a partir do conhecimento de suas

características, durante outro intervalo de tempo de igual duração.

De acordo com a norma Internacional Organization for

Standardization (IS0 2204/1973), os ruídos podem ser classificados

segundo a variação de seus níveis de intensidade com o tempo em:

a) Contínuo - ruído com variações de níveis desprezíveis (até ± 3

dB) durante o período de observação.

b) Intermitente - ruído cujo nível varia continuamente de um

valor apreciável (superior ± 3 dB) durante o período de observação.

c) Ruído de impacto ou impulso - aquele que se apresenta em

picos de energia acústica de duração inferior a um segundo. É considerado

um dos tipos de ruído mais nocivos à audição, com intensidades que variam

de 100 dB para o ruído de impacto e acima de 140 dB para o ruído de

impulso.

Segundo a mesma norma, espectros de freqüências dos ruídos

podem ser classificados em:

1) Ruído branco - Denomina-se ruído branco ou gaussiano a uma

onda sonora periódica que apresenta igual energia em todas as freqüências

de 100 a 10 000 Hz. É também denominado de ruído branco por ser

analógico à luz branca, a qual caracteriza amplitude.



2) Ruído rosa - O ruído rosa é uma filtragem do ruído branco,

abrangendo uma área mais reduzida no espectro audível, ou seja, a energia

está igualmente distribuída na faixa de freqüências de 500 a 4 000 Hz.

3) Ruído de fala - O ruído de fala, assim como o ruído rosa, é

outra filtragem do ruído branco. Concentra energia na faixa de freqüências

de 500 a 2 000 Hz.

4) Ruído de banda estreita - O ruído de banda estreita é definido

como sendo uma filtragem seletiva do ruído branco, com o uso de vários

filtros eletrônicos ativos, cada um dos quais deixando passar sua banda

centrada na freqüência do tom de teste.

Subjetivamente, o ruído é um som desagradável e indesejável.

Russo (1999) afirmou que todos os sons têm potencial de serem descritos

como ruídos.

Reis (2002) afirmou que, em geral, o ruído incomoda porque se

sobrepõe e mascara uma informação desejada, evoca coisas desagradáveis,

implica demasiadas informações inúteis ou é incompreensível; situações de

incômodo provocadas pelo ruído podem originar no receptor várias reações,

entre as quais as de irritabilidade, de medo e de violência.

Russo e Santos (1993) afirmaram que os efeitos extra-auditivos

podem ser mais prejudiciais e complexos do que os efeitos provocados por

outra estimulação sensorial.

Okamoto e Santos (1996) mostraram que o estímulo auditivo,

antes de chegar ao córtex cerebral, passa por inúmeras estações

subcorticais, principalmente pelas funções vegetativas, que explicam os



efeitos não-auditivos induzidos pelo ruído. Verificaram ainda que ruídos de

baixas freqüências são captados por barorreceptores de órgãos ocos (vasos

de grosso calibre, estômago e intestino) desencadeando estimulação

neuroquímica com indução de vasoconstrição e, conseqüentemente,

estimulação do sistema nervoso central com ocorrência de hipermotilidade e

hipersecreção gastroduodenal, ocasionando gastrite, úlcera gastroduenal,

diarréia e prisão de ventre.

Um indivíduo exposto a ruído pode apresentar cefaléias,

vertigens, náuseas, insônias, depressão, diminuição da eficiência no

trabalho, mudanças fisiológicas no batimento cardíaco e na pressão

sangüínea e estresse (Nudelmann et al. 2001).

Lacerda, Morata e Fiorini (2001), encontraram em seus estudos

sobre Nível de Pressão Sonora (NPS) que, dependendo do NPS, pode haver

não só lesões auditivas, como também fadiga, mal estar, irritação,

intolerância, insônia e fadiga vocal.

São inúmeras as pesquisas realizadas sobre os efeitos extra-

auditivos do ruído. Elas relatam que as alterações neuropsíquicas mais

freqüentes que podem decorrer da exposição ao ruído são: ansiedade,

inquietude, desconfiança, insegurança, pessimismo, depressão, alteração de

sono/vigília, irritabilidade e agitação, falta de memória e atenção. Estas

pesquisas relatam ainda que pessoas expostas a um período maior de

tempo são as mais afetadas.

Leite e Souto (1996) ainda alertaram que o ruído quando em

níveis elevados pode atuar como fator predisponente à ocorrência de

acidentes de trabalho por diminuir a habilidade e o rendimento do indivíduo.



Além de todos os efeitos extra-auditivos relacionados

anteriormente, a exposição a níveis de pressão sonora elevados é

responsável por transtornos auditivos.

Russo (1993) enfatizou que os principais efeitos do ruído na

audição podem ser divididos em três categorias: trauma acústico, mudança

temporária no limiar auditivo e mudança permanente no limiar auditivo.

A expressão trauma acústico deve estar restrita somente aos

efeitos da exposição única a um ruído de grande intensidade, ou seja, um

ruído de impacto.

A mudança temporária no limiar auditivo (TTS – Temporary

Threshold Shift) é a diminuição gradual da sensibilidade auditiva,

decorrente do tempo de exposição a um ruído contínuo e intenso. Esta

redução é um fenômeno pós-estimulatório e temporário, já que a

sensibilidade auditiva é recuperada após um período de repouso.

A mudança permanente no limiar auditivo é a perda auditiva

induzida por ruído (PAIR), encontrada nos indivíduos expostos

repetidamente a elevados níveis de ruído durante longo período de tempo,

isto é, o acúmulo de exposições (normalmente diárias) ao ruído, por vários

anos, levando à lesão auditiva.

Atualmente, a exposição ao ruído inicia-se cada vez mais cedo e a

convivência com ele já se tornou tão banal, que faz com que subestimemos

suas conseqüências à saúde. Russo (1993) apontou que a sociedade

moderna esqueceu-se do controle do volume.



Marcellino (2004) apontou que a partir de meados de 1980, é que

se intensifica o processo de reestruturação produtiva, com a introdução de

novas tecnologias, intensificação do uso da informática, mecanização

agrícola e automação industrial, flexibilização das relações trabalhistas,

rigor no controle de qualidade e novas políticas de recursos humanos.

Porém, vários estudos demonstram que, apesar de haver melhoria

tecnológica, não existe correspondência junto ao trabalhador, já que houve

avanço no processo de deterioração das condições de trabalho e de vida.

Dentre todas as preocupações relativas à saúde, o ruído vem

ganhando atenção cada vez mais especial devido ao implemento de novas

formas de tecnologia que provocam a poluição sonora no ambiente de

trabalho e em seus arredores. Mesmo nos países em desenvolvimento, o

uso de máquinas cada vez mais velozes operadas em ritmo acentuado de

trabalho tem tornado as tarefas mais ruidosas e, em conseqüência, gerado

perdas auditivas e outros efeitos em um número cada vez maior de

trabalhadores (Maia 2001).

Graciolli (2006) afirmou que o ruído industrial, há mais tempo

que o recreativo, é indicado como causa potencial de PAIR, contudo mais

recentemente, os níveis sonoros musicais foram reconhecidos como

possíveis fontes perigosas para audição.



2.2. Perda Auditiva Induzida por Ruído

O estudo das perdas auditivas induzidas pelo ruído não é recente.

Já no início do século XVIII, na obra de morbis artificum diatriba [As

doenças dos trabalhadores], Ramazzini analisou enfermidades de 54 tipos

de profissionais da época e sugeriu menor tempo de exposição aos agentes

agressivos como forma de evitá-las. Uma dessas doenças era a surdez

ocupacional desenvolvida na atividade dos bronzistas, descrita da seguinte

forma: “Observamos esses artífices, todos sentados sobre pequenos

colchões postos no chão, trabalhando constantemente encurvados, usando

martelos a princípio de madeira, depois de ferro, e batendo o bronze novo,

para dar-lhe a ductilidade desejada. Primeiramente, pois, o contínuo ruído

danifica o ouvido, e depois toda a cabeça, tornando-se um pouco surdo e,

se envelhecem no mister, ficam completamente surdos” (Ramazzini 1700).

Costa (2005) relatou que como doença reconhecida, ela é quase

pré-histórica, data da idade da forja dos metais. Aumentou muito seu

contingente de pessoas afetadas com a invenção da pólvora, na Idade

Média, e cresceu em volume e importância com a Revolução Industrial. As

primeiras preocupações, no Brasil, surgiram nos anos 40 e 50, com o

pessoal da aeronáutica. Depois ganhou as plantas industriais e hoje assedia

um número incrível de ocupações. Nos anos 70, com as novas gerações de

médicos do trabalho e de fonoaudiólogos, o conhecimento da doença e o



aprimoramento da legislação regulamentadora cresceram e atingiram o

apogeu no final da década de 90.

Miranda (1998) afirmou que o ruído é o agente físico nocivo mais

comum encontrado no ambiente de trabalho.

Manubens (2001) ainda acrescentou que a perda auditiva

induzida pelo ruído é a doença ocupacional que atinge o maior número de

trabalhadores no meio industrial.

Araújo (2002) chamou a atenção para o fato de que o

acometimento da PAIR pode desencadear intolerância a sons intensos,

zumbidos e diminuição da inteligibilidade da fala. Acarreta prejuízos

enormes à interação dos indivíduos com o meio, no trabalho e em seus

relacionamentos interpessoais, e atinge milhares deles em todo o mundo.

Barr e Miller (1979) destacaram que existem três itens que

influenciam diretamente na aquisição da perda auditiva induzida pelo ruído,

a saber: o nível de pressão sonora, o tempo total de exposição e a

suscetibilidade individual.

Araújo (2002) considerou que intensidades a partir de 84/90 dB

causam lesão coclear irreversível, que será mais importante quanto maior

for o ruído, o que tem sido bastante comum em ambientes industriais. Em

relação ao tempo de exposição, a lesão é diretamente proporcional ao

tempo em que o indivíduo fica exposto ao ruído. A suscetibilidade individual

está relacionada a diversos fatores como o sexo, idade e histórico otológico.

Segundo o boletim n° 1 do Comitê Nacional de Ruído e

Conservação Auditiva (1994), a perda auditiva induzida pelo ruído



relacionada ao trabalho, diferentemente do trauma acústico, é uma

diminuição gradual da acuidade auditiva, decorrente da exposição

continuada a níveis elevados de ruído. Suas principais características são:

1. A PAIR é sempre neurossensorial, em razão do dano

causado às células do Órgão de Corti.

2. Uma vez instalada, a PAIR é irreversível e, quase

sempre, similar bilateralmente.

3. Raramente leva à perda auditiva profunda, pois

geralmente não ultrapassa os 40 dB NA nas baixas freqüências e os

75 dB NA nas freqüências altas.

4. Manifesta-se primeira e predominantemente nas

freqüências de 6, 4 ou 3 kHz, as quais levam mais tempo para serem

comprometidas.

5. Tratando-se de uma patologia coclear, o portador da

PAIR pode apresentar intolerância a sons intensos, zumbidos, além

de ter comprometida a inteligibilidade da fala, em prejuízo do

processo de comunicação.

6. Uma vez cessada a exposição ao ruído intenso não

deverá haver progressão da PAIR.

7. A instalação da PAIR é influenciada principalmente pelos

fatores: características físicas do ruído (tipo, espectro e nível de

pressão sonora), tempo de exposição e suscetibilidade individual.



8. A PAIR não torna o ouvido mais sensível a futuras

exposições a ruídos intensos. À medida que os limiares auditivos

aumentam, a progressão da perda torna-se mais lenta.

9. A PAIR geralmente atinge o nível máximo para as

freqüências de 3, 4, e 6 kHz nos primeiros 10 a 15 anos de

exposição, sob condições estáveis de ruído.

Cavalcanti et al. (1986) observaram que os sinais clínicos iniciais

da PAIR não são detectados pelo trabalhador.

Hétu et al. (1990) chamaram a atenção para dificuldade de

detecção da perda auditiva induzida pelo ruído nos primeiros anos de

exposição devido à lentidão e ausência de sintomas.

Almeida et al. (2000) concluíram em seus estudos que, na

primeira década de exposição, apenas 30% dos indivíduos apresentam

queixa clínica de disacusia e/ou tinnitus. Indivíduos mais jovens ao

entrarem na segunda década de exposição, passam a ter, em cerca de 50%

dos casos, queixas de hipoacusia. Nesse período há um aumento

significativo da incidência da queixa de hipoacusia, que faz com que a

população procure atendimento médico especializado.



2.2.1. Achados em pesquisas com trabalhadores

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS 2001), devido à

alta prevalência da exposição a intensidades sonoras deletérias à audição,

cerca de 15% dos trabalhadores de países desenvolvidos apresentam

alterações auditivas.

Lee-Feldstein (1993) analisou a audição de 11.435 trabalhadores

de uma indústria americana metalúrgica de grande porte, todos do sexo

masculino e expostos a níveis de ruído superiores a 85 dB (A), encontrando

5.814 (50,8%) exames auditivos com indicativos de alterações.

Monley et al. (1996) realizaram extensa coleta de informações

audiológicas (89.500 sujeitos) da população australiana exposta ao ruído

em níveis considerados nocivos, encontrando prevalência de 57,7% dos

sujeitos com alterações auditivas sugestivas de indução por ruído.

Horg e Raymond (2003) avaliaram a audição de 575

trabalhadores da construção civil nos Estados Unidos expostos a ruído, com

média de idade de 43 anos, e encontraram 60% destes com PAIR, sendo

que 37% foram perdas auditivas moderadas ou severas.

No Brasil, a situação nas últimas décadas não é diferente.



Mocellin (1951) alertou, já na década de 50, que operários que

trabalham em ambientes ruidosos estão sujeitos à surdez ocupacional.

Morata (1986 e 1997) revelou em seus estudos, uma alta

prevalência de PAIR nas indústrias brasileiras, além de ter observado que a

concentração de solventes adicionada ao ruído no ambiente de trabalho é

um fator de risco adicional à saúde dos trabalhadores, alimentando ainda

mais os riscos de perda auditiva, problemas alérgicos, respiratórios e

dermatológicos, bem como o risco do desenvolvimento de arritmias

cardíacas.

Costa (1988) avaliou a audição de 714 metalúrgicos de três

indústrias no interior de São Paulo, com menos de dez anos de exposição a

ruído e encontrou 22,9% de traçados audiométricos compatíveis com PAIR.

Carnicelli (1988) pesquisou a audição de 150 trabalhadores e

encontrou 32,7% com quadro sugestivo de PAIR.

Andrade e Schochat (1989) avaliaram 7.403 trabalhadores

expostos a níveis de pressão sonora maiores que 85 dB (A) de diversos

ramos de atividades na Cidade de São Paulo e encontraram alterações

auditivas em trabalhadores nos seguintes ramos de atividade: pedreira

(54,4%); moinho e farinha (37,1% de portadores de PAIR); metalurgia

(34,5%); vidros (32,7%); tecelagem (30,3%); papel e celulose (30,2%).

Kwitko e Pezzi (1990) analisaram a audição de 524 trabalhadores

de indústrias metalúrgicas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul e os

resultados indicaram 246 (46,9%) trabalhadores com PAIR.



Manubens (1994) avaliou 32.007 trabalhadores de 180 indústrias

de transformação brasileiras, encontrando perdas auditivas em

aproximadamente 23% dos indivíduos.

Avaliando trabalhadores de diversos setores industriais da região

metropolitana de Salvador, Bahia, mais especificamente 7.925 sujeitos em

44 indústrias, Miranda et al. (1998) encontraram prevalência geral em torno

de 36% de perda auditiva induzida por ruído.

Franco (2000) analisou a audição de 3.117 candidatos a

empregos em diferentes empresas da região de Campinas, São Paulo,

sendo 2.462 homens e 655 mulheres, com idades variando de 18 a 70

anos. Encontrou 610 (19,6%) sujeitos com alterações auditivas.

No Programa de Saúde do Trabalhador de Campinas, as

estatísticas mostram que a PAIR ocupou o primeiro lugar entre as doenças

ocupacionais diagnosticadas, representando 35,7% dos atendimentos em

1991 e 37,2% em 1992 (Medeiros 2001).

Oliveira (2001) verificou a condição coclear de indivíduos normo-

ouvintes expostos ao ruído ocupacional, comparando-os a indivíduos não

expostos ao ruído. Constatou diferença significante entre os grupos quanto

à ocorrência de emissões otoacústicas evocadas transitórias e também

quanto às amplitudes obtidas, concluindo que a condição coclear dos

trabalhadores expostos ao ruído difere daquela apresentada por sujeitos

não expostos a ele quanto à amplitude das emissões otoacústicas evocadas

por produto de distorção nos tons agudos.



Martins et al. (2001), em estudo desenvolvido com motoristas e

cobradores de ônibus em Bauru, encontraram o problema em 37% dos

trabalhadores com estes perfis profissionais.

Araújo (2002), em pesquisa realizada no período de janeiro a

março de 2000 com 187 trabalhadores de indústria metalúrgica no

município de Goiânia encontrou resultados que indicavam 21% dos sujeitos

com audiometrias sugestivas de PAIR.

Carneiro et al. (2003) analisaram a audição de 3.750

trabalhadores expostos a ruído, todos homens, com idade entre 20 e 60

anos, e encontraram 40% deles com audiograma alterado, sendo que 76%

eram alterações auditivas bilaterais.

Fiorini (1994) acompanhou a audição de 80 trabalhadores de uma

indústria metalúrgica por três anos. Observou que 23,75% dos

trabalhadores adquiriram PAIR no decorrer desses anos.

Guerra et al. (2005) analisaram dados clínicos e ocupacionais de

182 trabalhadores, em atividade no período de novembro de 2001 a março

de 2002. Testaram associações entre esses casos e variáveis tais como

idade, tempo de atividade na empresa, tempo de exposição ao ruído

ocupacional e uso regular de equipamento de proteção individual, por meio

de razão de prevalência e análise de regressão logística. A prevalência de

casos sugestivos de perda auditiva induzida por ruído foi de 15,9%.

Caldart (2006) estudou a prevalência de PAIR em trabalhadores

de uma indústria têxtil na cidade de Brusque (SC). Realizou o estudo com

184 trabalhadores, avaliando-os através de entrevista, exame otoscópico e



audiometria ocupacional. A prevalência de PAIR foi 28,3% PAIR, com

predomínio de perdas auditivas de grau l (46,2%), segundo a classificação

de Merluzzi. Os sintomas mais freqüentes encontrados foram hipoacusia

(30,8%), dificuldade de compreensão da fala (25%), zumbido (9,6%),

plenitude auricular (5,8%), tontura (3,8%) e otalgia (3,8%). O setor com

maior índice de PAIR foi engenharia industrial com 44,4%, seguidos da

fiação com 38,9% e tecelagem com 38,8%, BET (beneficiamento,

estamparia e tinturaria) com 23,8% e administração com 3,8%. A faixa

etária mais acometida foi de 50 a 64 anos. Os trabalhadores com mais de

20 anos de empresa foram os mais afetados (42,9%).

Gonçalves (2006) revelou em seus estudos que, dos

trabalhadores acompanhados nas empresas, 69,5% estão expostos a níveis

de pressão sonora superiores a 84 dB (A), mesmo com a implementação de

alguns processos na gestão de produção das empresas em função das

exigências para aquisição de certificações internacionais na melhoria da

qualidade dos produtos. As ações consideradas como sendo de preservação

da audição dos trabalhadores são predominantemente baseadas na

realização de audiometrias e no fornecimento de protetores auriculares.

86% dos trabalhadores relataram a utilização constante do protetor

auricular, mas houve 104 trabalhadores com piora nos seus limiares

auditivos.



2.3 Música

A música é característica da natureza humana e tem

acompanhado a história da humanidade, exercendo diferentes funções,

despertando os mais variados tipos de respostas do ser humano como a

expressão de sentimentos, a comunicação, o relacionamento, o estado de

ânimo, ainda que de uma forma não totalmente esclarecida (Mateus 1998).

Plate (2000) relatou que as primeiras manifestações musicais não

deixaram vestígios e por isso é praticamente impossível saber quando

surgiu a música. Nenhuma hipótese diz com exatidão o momento em que os

primitivos começaram a fazer arte com os sons. Parece que o homem das

cavernas dava à sua música um sentido religioso. Considerava-a um

presente dos deuses e atribuía-lhe funções mágicas. Associada à dança, ela

assumia um caráter de ritual, pelo qual as tribos reverenciavam o

Desconhecido, agradecendo-lhe a abundância da caça, a fertilidade da terra

e dos homens. Com o ritmo criado, batendo as mãos e os pés, eles

buscavam também celebrar fatos da sua realidade: vitórias na guerra,

descobertas surpreendentes.

Mencionou ainda que os barulhos da natureza provavelmente

fascinavam o homem desses tempos, dando-lhe vontade de imitar o sopro

do vento, o ruído das águas, o canto dos pássaros. Com essa finalidade,

estranhos sons tirados da garganta devem ter constituído uma forma



rudimentar de canto, que, junto com o ritmo, resultou na mistura de

palmas e roncos, pulos e uivos, batidas e berros. Era o que estava ao

alcance do homem primitivo e foi um estilo que resistiu a séculos.

Contudo, segundo os atuais conceitos de música, essas tentativas

de expressão foram demasiadamente pobres para se enquadrarem na

categoria de arte musical. Mas, do ponto de vista histórico, elas tiveram

uma importância enorme, porque a sua rítmica elementar acompanhou o

homem à medida que este se espalhava sobre a Terra, formando culturas e

civilizações e evoluiu com ele, refletindo todas as transformações que a

humanidade viveu até chegar a ser como é agora.

Os historiadores têm encontrado inscrições que indicam que um

caráter nitidamente ritualístico impregnava a maior parte da criação musical

da Antigüidade (Plate 2000).

McClelland (1994) relatou que, nas buscas arqueológicas

realizadas em templos, pirâmides e tumbas egípcios, foram encontrados

desenhos em baixo relevo, murais, mosaicos e objetos que atestam

atividades musicais de caráter religioso, militar e social, bem como a

existência de instrumentos de música, muitos séculos antes da era cristã.

Segundo Lima (2007), a Bíblia mostra que também os judeus

tinham a música como hábito. Ela é freqüentemente mencionada na Bíblia,

pois cantar era parte integrante da cultura hebraica. O livro de Salmos é um

hinário (Sl 149.1), os israelitas não apenas cantavam em adoração a Deus,

mas também enquanto trabalhavam (Nm 21.16-18), Davi cantou uma de

suas composições quando da morte de Saul e Jônatas (2Sm 1.19-27) e há

diversas outras passagens bíblicas que contêm menções a respeito.



Desde a China até o Egito, desde a Índia até a idade áurea da

Grécia, encontramos a crença de que há algo fundamental na música.

Em Menuhim e Davis (1981), observamos que a China

desenvolveu teorias musicais complexas por volta do ano 3000 a.C.

Utilizavam 84 escalas (o sistema tradicional da música ocidental dispunha

de apenas 24) e a variedade da sua instrumentação era imensa. Para os

chineses, quando há música no lar, há afeição entre pai e filho; quando a

música é tocada em público, há harmonia entre as pessoas.

A palavra música significa "arte das musas", e na mitologia grega

as musas representavam os seres celestiais, que eram divindades que

inspiravam as artes e as ciências. Orfeu, filho de Apolo, era o deus da

música e da poesia. A Pitágoras atribuiu-se a descoberta da relação

matemática dos princípios da nota musical. O ensino da música era

obrigatório e ela estava presente em todas as manifestações da vida

pública, tais como festas religiosas, jogos esportivos, teatros, funerais e

combates (Mateus 1998).

Nenhuma civilização teve a música em tão alta estima como a

Grécia Clássica; a música dominava a vida religiosa, estética, moral e

científica. O próprio termo para designar um homem educado e distinto era

“homem musical” (Nepomuceno 1994).

Aristóteles escreveu: “(...) emoções de toda espécie são

produzidas pela melodia e pelo ritmo; através da música, por conseguinte,

o homem se acostuma a experimentar emoções certas. Tem a música,

portanto, o poder de produzir emoções e sentimentos na direção da



melancolia, efeminação, renúncia, domínio de si, entusiasmo, e assim por

diante” (Tame 1984).

Shakespeare afirmou que a música tem o poder de “(...) prestar

auxílio a mentes enfermas, arrancar da memória uma tristeza arraigada,

arrasar as ansiedades escritas no cérebro e com o seu doce e esquecedor

antídoto limpar o seio de todas as matérias perigosas que pesam sobre o

coração” (Tame 1984).

Ribas (1950) considerou que, apesar de tão velha no mundo e

analisada de tantos ângulos, a música, na essência, há de permanecer um

eterno mistério. A exemplo da luz, da eletricidade, da vida e de outras

formas rítmicas da natureza, conhece-se a música apenas através de seus

efeitos.

Para Haguiara-Cervellini (2003) ela nos afeta, nos atinge pelos

ouvidos, pelo corpo, surge em nossa mente, desperta emoções, mas defini-

la com palavras é definir o indizível. A música nos coloca em relação com o

outro.

De acordo com Nietzsche (2000) a música, tal como a

compreendemos hoje, é igualmente “uma excitação e uma descarga

conjunta dos afetos, mas não obstante, apenas o que sobrou de um mundo

de expressão dos afetos muito mais pleno (...)”.

Tame (1984) afirmou acreditar que é vasto o efeito da música

sobre as emoções e os desejos do homem, e os pesquisadores estão apenas

começando a suspeitar da extensão de sua influência até mesmo sobre os



processos intelectuais e mentais. Os poderes da música são multifacetados,

às vezes misteriosamente potentes e ainda não de todo compreendidos.

Na esfera orgânica, Guyton (1969) mostrou em seus estudos que

o impacto da música no sistema nervoso e as mudanças emocionais

provocados direta ou indiretamente pelo tálamo, afetam processos tais

como a freqüência cardíaca, a respiração, a pressão sanguínea, a digestão,

o equilíbrio hormonal, o humor e as atitudes.

Sognefest (2000) relatou ser claro que uma experiência

espontânea de música envolve muito mais que uma resposta física

mensurável. Não obstante, é a presença física do som que influencia nossas

reações. Relatou ainda que a maioria das pessoas não presta muita atenção

às leis da música e ignora o impacto que ela tem sobre sua saúde física,

social e mental.

Angelim (2003) afirmou que o corpo está sujeito aos efeitos

musicais, dificilmente permanecerá impassível diante deles.  A música mexe

com os ritmos internos, influi na pulsação, na atividade muscular, na

circulação e na respiração, acelerando ou diminuindo seu ritmo. Ante um

ritmo marcante surgem movimentos espontâneos dos pés, das mãos, o

balanço da cabeça ou do corpo, o cantarolar. Os organismos vivos são

oscilantes e quando vibram aproximadamente na mesma freqüência,

tendem a entrar no mesmo ritmo.

Por todas estas razões parece-nos difícil associar a música a

riscos e danos à saúde física e mental; entretanto, Ferreira Jr. (1998)

apontou para o fato de que o termo ruído tem sido criticado, uma vez que

costuma designar apenas sons desarmônicos desagradáveis, quando se



sabe que mesmo sons harmônicos agradáveis, como a música, dependendo

de sua intensidade (NPS) e tempo de exposição podem levar a

comprometimentos auditivos.

Chasin (1996) observou que a perda auditiva por exposição ao

ruído e por exposição à música são similares, exceto pelo fato de a perda

auditiva induzida pela música poder apresentar assimetrias, mas em muitos

casos elas não podem ser distinguidas.

Como no ruído industrial os efeitos da música intensa são

graduais, passam despercebidos por anos e não se limitam somente à

audição, se estendem ao zumbido e às alterações de percepção do som,

entre outros. Como na exposição industrial, os efeitos são relacionados à

intensidade da exposição e à duração da mesma (Chasin 2006).

A evolução da eletrônica e o conseqüente aumento da potência

dos amplificadores acoplados aos instrumentos musicais modernos levaram

ao aumento da intensidade da música.  Amaral (2003) concluiu que houve

uma ruptura entre o que se escutava antes e o que se ouve agora e ela

deu-se através das novas possibilidades técnicas relacionadas ao som.

Sherman (1997) ressaltou que, em meados do século XX, os

amplificadores elétricos transformaram a música popular, fazendo dela um

negócio perigoso para a saúde auditiva. Em seus estudos encontrou que

indivíduos com cinqüenta anos em 1994 apresentaram 150% mais

transtornos auditivos quando comparados aos dados encontrados com

indivíduos da mesma faixa etária em 1964 e atribuiu grande parte dos seus

achados à música amplificada.



Russo et al. (1995) consideraram que, enquanto na década de

60, amplificadores de 100 watts eram empregados nos concertos de rock,

há alguns anos, a potência foi aumentada para 20.000 a 30.000 watts.

Atualmente, os auto-falantes atingem valores situados entre 100.000 e

500.000 watts de potência.

Junto à potência dos equipamentos de som que aumentou

consideravelmente, surgiu a preocupação com os ruídos não ocupacionais,

isto é, aqueles originados durante o lazer, principalmente porque a cultura

rock espalhou suas sementes como “um sopro de vento durante a

atmosfera cultural efervescente” (Amaral 2003).

O rock and roll, desde o seu surgimento, tem como uma de suas

características marcantes, níveis de pressão sonora elevados.  A música

executada no estilo rock and roll e seus instrumentos eletrônicos, de

intensidades muito amplificadas, expõem o ouvinte a uma pressão sonora

intensa, podendo ser potencialmente lesiva à audição (Mordini et al 1994).

De acordo com Samelli e Schochat (2000), algumas das

características acústicas do rock and roll, como faixa de freqüência dinâmica

de sons comprimida, amplificação de banda estreita e reverberação

amplificada e reamplificada, determinam uma grande periculosidade para a

orelha do músico.



2.3.1. Achados em pesquisas com músicos

Lebo et al. (1967) realizaram medições sonoras em dois

estabelecimentos em São Francisco, em que registraram níveis de ruído

entre 100 e 119 dB (A) no palco do rock. Relataram que esses níveis de

ruído eram capazes de produzir danos temporários ou permanentes ao

ouvido interno dos músicos e da platéia. E concluíram que, uma vez que o

dano produzido pela exposição ao ruído é cumulativo e permanente, é

conveniente que níveis mais baixos de amplificação para esse tipo de

música ao vivo sejam utilizados.

Clark (1991), em sua revisão da literatura, examinou 16 estudos,

de 1968 a 1990 sobre os níveis de exposição sonora a que a audiência está

submetida em concertos de rock e discotecas e encontrou um média

geométrica de 103.4 dBA para os níveis mensurados pelos autores.

Mordini et al. (1994) observaram níveis que variam de 100 a 115

dB (A) em apresentações de rock and roll.

Sallows (2001) encontrou valores semelhantes em seus estudos,

em que os resultados apontam uma intensidade entre 105 e 120 dB (A),

apresentando picos de 150 dB (A). Estes valores foram publicados em uma

tabela com os níveis aproximados de pressão sonora presentes no cotidiano

das grandes metrópoles.



Graciolli (2006) destacou que, nos últimos vinte anos, a literatura

especializada não só tem mostrado que sons musicais intensos podem

causar perda auditiva, mas que esta existe entre os profissionais músicos.

Axelsson (1978) avaliou a audição de 160 músicos pop e

encontrou apenas 5% de alterações auditivas. Considerando os níveis

sonoros e a duração da exposição, a incidência de perda auditiva foi

surpreendentemente pequena.

Axelsson (1978) comparou os níveis de alteração temporária do

limiar (TTS) de músicos e espectadores. Depois de duas horas de exposição

à música ao vivo, músicos apresentaram uma alteração temporária do

limiar menor que a da assistência. Isto pôde em parte ser explicado pelos

limiares inferiores antes da exposição.

Carter et al. (1982) avaliaram 944 jovens de 16 a 20 anos e os

dados mostram que um grupo de jovens freqüentadores de eventos com

música elevada apresentou perda auditiva com alterações nas freqüências

de 6 kHz e 8 kHz. Muitos dos jovens não apresentaram alterações auditivas,

porém os autores concluíram que, se os hábitos auditivos persistirem, esses

jovens poderão apresentar alterações quando estiverem próximos dos 25

anos de idade.

Chong (1992) avaliou, em sua clínica, 250 músicos profissionais

com queixa auditiva, sendo que 89% apresentavam evidências de

exposição ao ruído na região de 3 a 6 kHz.

Mercado et al. (1993) efetuaram diversas investigações a fim de

determinar a presença do dano auditivo em relação à música ambiental em



jovens músicos profissionais. Os resultados sugerem que existe dano

auditivo nos jovens pesquisados em relação a curvas normais de jovens da

mesma idade.

Gunderson et al. (1997) realizaram um estudo dos riscos para

desenvolver a PAIR nos empregados dos clubes urbanos de música, e

concluíram que os sujeitos possuem um grande risco para desenvolver a

PAIR, devido à exposição crônica a ruídos e à falta do EPI, que é pouco

utilizado. Os autores sugerem o desenvolvimento de programas de

conservação auditiva para esse grande grupo de trabalhadores.

Babin (1999), estudando shows da Broadway, observou que os

níveis médios ponderados no tempo, mensurados com dosímetro foram de

83,88 dB (A) a 101 dB (A). A média nas 17 apresentações foi de 91,05 dB

(A). Dos 15 músicos avaliados por audiometria, nove tinham alguma perda

auditiva nas freqüências de 4, 6 e 8 kHz. Queixas sobre a audição, durante

e após as apresentações, foram relatadas por 75% deles.

Kahari et al. (2001) avaliaram as audiometrias de 140 músicos de

uma orquestra sueca e os resultados obtidos não mostraram perdas

auditivas que pudessem ser atribuídas à exposição a ruído, porém vale

frisar que percussionistas e sopristas mostraram limiares levemente piores

que outros músicos e que os músicos de instrumentos de cordas tiveram os

melhores limiares auditivos.

Kaharit et al. (2003) realizaram um estudo com o objetivo de

avaliar a audição de músicos de rock e jazz. Seus achados mostram que,

dos 139 músicos participantes da pesquisa, 74% apresentaram distúrbios

auditivos de alguma espécie. Estes resultados apontaram para a



importância de se avaliar todos os tipos de problemas auditivos (não apenas

a perda auditiva) em músicos, uma vez que eles representam um grupo

ocupacional especialmente dependente da audição funcional otimizada.

Hagberg et al. (2005) estudaram a incidência de zumbido e perda

auditiva em músicos da School of Music e Music Education at Goteborg

University, na Suécia. O que encontraram foi uma relação entre o número

de horas de exposição e os danos auditivos. O zumbido foi o sintoma mais

incidente.

O trabalho apresentado por Schmuziger et al. (2006) abordou os

sintomas auditivos em um grupo musical não profissional de pop rock com

tempo de exposição superior a cinco anos. Os autores verificaram 26% de

queixa de hipersensibilidade ao som e 17% de ocorrência de zumbido.

No Brasil, não são muitos os estudos realizados com músicos no

que se refere à audição.

Mordini, Branco e Rodrigues (1994) observaram os efeitos da

exposição à música em 60 músicos de rock and roll, com idades entre 15 e

47 anos, através de uma anamnese e audiometria tonal. Antes e depois da

exposição à música, observaram que as queixas auditivas referidas pelos

músicos são semelhantes àquelas encontradas entre os trabalhadores

expostos a ruído intenso no ambiente de trabalho, como por exemplo,

zumbido, dor de cabeça, tontura e sensação de plenitude auricular, além de

apresentarem uma mudança temporária do limiar mais significativa nas

freqüências de 4 kHz e 6 kHz.



Russo et al. (1995) mediram os níveis sonoros de trios elétricos

em Fortaleza e descreveram os efeitos auditivos nos músicos, comparando-

os aos de músicos de orquestra sinfônica e rock. Vinte e um músicos de 15

a 45 anos de idade foram submetidos à anamnese e audiometria tonal pré e

pós-apresentação. Os resultados mostraram que 100% dos músicos

apresentaram TTS entre 10 e 35 dB (A) e o zumbido se manifestou em

maior proporção do que nos demais grupos (76%). Os autores concluíram

que os níveis mais intensos, entre os três grupos comparados, foram

atingidos pelo grupo de rock, 112 dB (A).

Caldas (1998) estudou os foliões que acompanhavam os trios

elétricos na Recifolia, e verificou que expunham seus ouvidos, de forma

contínua, a uma média de 110 dB. Nessa intensidade, segundo a

Organização Mundial da Saúde, quinze ou vinte minutos são o máximo

admissível sem riscos.

Miranda e Dias (1998), a partir da análise de dados audiométricos

referentes a 187 trabalhadores de bandas e trios elétricos em atividade na

Bahia, chegaram à conclusão que a influência da música eletronicamente

amplificada como fator causal de uma perda auditiva induzida pelo ruído

(PAIR) é alarmante, dada a magnitude da prevalência da perda em

trabalhadores de bandas e trios elétricos. Entre os 187 trabalhadores de

bandas e trios elétricos avaliados neste trabalho, 40,6% (76) apresentavam

tal alteração.

Namur et al. (1999) avaliaram a audição e os transtornos

auditivos em músicos da orquestra sinfônica municipal de São Paulo. Foram

17 os músicos profissionais submetidos à avaliação audiométrica (via aérea



nas freqüências de 250 Hz até 8 kHz), limiar de reconhecimento de fala,

limiar de recepção de fala e emissões otoacústicas. Em 38% dos músicos os

resultados foram compatíveis com perda auditiva induzida por ruído.

Zumbido foi a queixa mais freqüente, encontrada em 43% dos indivíduos,

seguida de intolerância a sons intensos, referida por 19% dos músicos. Os

autores salientaram a importância de conscientizar esses profissionais sobre

os riscos auditivos da exposição à música com níveis intensos.

Samelli e Schochat (2000) avaliaram a audição de 21 músicos

profissionais e utilizaram dois critérios de avaliação para a obtenção de

resultados: o primeiro considerava perda auditiva um limiar maior que 20

dB em uma orelha e uma freqüência, e foi obtido um resultado de 11

músicos com perda auditiva; o segundo critério considerava perda auditiva

um limiar maior que 20 dB na média das freqüências de 3, 4, 6 e 8 kHz e

determinou um resultado de 07 músicos com alteração auditiva.

Silveira et al. (2001) estudaram a alteração auditiva provocada

pelo uso de walkman em 38 indivíduos, com avaliação audiológica anterior

e posterior exposição ao equipamento em intensidade que variou de 87 a

113 dB NA. Encontraram hipoacusia e/ou plenitude auricular em 25% dos

indivíduos e o zumbido foi observado em 72,5% das orelhas, concluindo

que o TTS aconteceu principalmente em 4 kHz e 6 kHz, após este tipo de

exposição.

Andrijauskas (2001) estudou os achados das emissões

otoacústicas de 16 músicos com pelo menos um ano de profissão e o

resultado mostrou que houve uma diminuição dos valores médios da



amplitude de resposta geral e da reprodutibilidade total das EOAT após a

exposição à música amplificada.

Faria e Dantas (2001) realizaram um estudo a fim de traçar o

perfil acerca do conhecimento de 90 músicos de bandas de pop rock de

Aracaju sobre o risco de perda auditiva ocupacional. Os resultados

mostraram que 53,3% consideram a possibilidade de desenvolverem uma

perda auditiva por reconhecerem os níveis de pressão sonora a que são

expostos como bastante elevados.

Andrade et al. (2002) levantaram os níveis mínimos de audição

dos músicos dos blocos carnavalescos, especificamente dos ritmos de frevo

e maracatu. Foram avaliados 19 músicos do grupo de frevo e 31 músicos do

grupo de maracatu e os resultados mostraram que a configuração de curvas

audiométricas sugestivas de PAIR foi de 42,10% e 16,13%.

Marchiori e Melo (2001) avaliaram transtornos auditivos em

músicos da Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual de Londrina e

encontraram sintomas como zumbido e intolerância a sons intensos.

Mendes (2002) verificou a prevalência de perda auditiva induzida

pelo ruído em 31 músicos da Banda Municipal de Blumenau e concluiu que

13% dos sujeitos possuíam curvas audiométricas indicativas de PAIR. Ainda

registrou que 42% dos músicos apresentaram intolerância a sons intensos e

39% se queixaram de zumbido.

Juman et al. (2004) estudaram a diferença dos limiares auditivos

entre músicos de metais e um grupo controle. O resultado foi uma

discrepância entre os limiares em 3, 4 e 6 khz entre os grupos. Os músicos



apresentavam perda auditiva significativa nestas freqüências, com o

agravante de que, quanto maior o tempo de carreira, maior era a perda da

audição.

Fernandes (2006) analisou a audição de músicos de rock and roll,

por meio dos resultados das avaliações audiológicas de 23 músicos e

investigou a influência do tempo de exposição à música na audição.

Concluiu que apesar de não encontrar alterações nos limiares auditivos na

população estudada, já existem alterações das emissões otoacústicas em

61% dos músicos. Com relação ao tempo de exposição, os resultados

demonstraram que os músicos com tempo de carreira superior a 10 anos

apresentaram diferença estatisticamente significante comparados aos que

estão expostos há menos tempo.

Os músicos que executam o estilo musical rock and roll estão

expostos em seu dia-a-dia a níveis de pressão sonora elevados, com o

agravante que, na maioria das vezes, não usam equipamentos de proteção

e desconhecem os prejuízos auditivos que podem decorrer dessa exposição

(Fernandes 2006). A conseqüência dessa falta de informação a respeito dos

riscos nocivos do ruído à saúde começa a aparecer em forma de declarações

nas quais os “dinossauros” do rock admitem alterações auditivas.

Em entrevista ao jornal britânico The Sun (2000), o guitarrista do

The Who, Pete Townshend, de 60 anos, declarou que tinha prejudicado

seriamente sua audição nos anos 70. "Meus ouvidos estão zumbindo, em

alto volume", disse ele. "Esse tipo de dano foi causado pelo uso de fones de

ouvido em estúdios de gravação, não por ter tocado alto ao vivo." Contou

que está tendo que tirar pausas de 36 horas para "descansar" os ouvidos



durante as gravações do novo álbum do The Who, com seu colega Roger

Daltrey. Ele chamou as pausas de "frustrantes e agonizantes, mas

compulsórias". Townshend afirmou que o ex-baixista do The Who, John

Entwistle, falecido em 2002, também sofria de problemas de audição.

Entwistle teria tocado "fora de ritmo" em um show em 2000 porque não

conseguia ouvir direito. "Surdez é uma condição séria que não pode ser

curada, sem me dar conta, ajudei a inventar e refinar um tipo de música

que torna seus praticantes surdos", escreveu Townshend em seu website

em 05 de janeiro de 2006.

Roger Daltrey, vocalista do grupo de rock The Who, recentemente

revelou que anos de shows de rock em estádios ao redor do mundo

cobraram caro de seus ouvidos, forçaram-no a trocar os acordes agressivos

do rock pela música clássica. Ele declarou: “Se eu for tocar qualquer música

em casa hoje em dia, provavelmente será clássica, principalmente porque

eu não tenho muito mais audição a perder. E o que eu tenho para perder,

eu quero manter”.

O lendário guitarrista Eric Clapton revelou que é portador de

zumbido e está convencido de que suas performances extremamente

ruidosas com a banda Cream nos anos 60 são as responsáveis. Ele disse ao

Jornal britânico Daily Express (2006): “Eu provavelmente tinha duas caixas

de 100 watts na altura das orelhas e ligava mais uma nos solos de guitarra.

Eu era simplesmente louco!”.

A revista americana Guitar Player (2006) escreveu que a música

do estilo rock and roll pode causar danos temporários e permanentes à

orelha interna e trouxe uma relação de músicos que assumem ter



alterações auditivas decorrentes da exposição à música amplificada e uso

de fones de ouvido, destacando entre eles: Pete Towshend (guitarrista The

Who); Jeff Beck (guitarrista Yardbirds); Eric Clapton (guitarrista Yardbirds);

John Entwhistle (baixista The Who); Mick Fleetwood (baterista Fleetwood

Mac); James Destri (tecladista Blondie); Bono Vox (vocalista U2); Phil

Collins (vocalista Gênesis).

Esta mesma edição da revista trouxe algumas citações destes

músicos a respeito de suas perdas auditivas:

“A perda de audição é uma coisa terrível por ser irreparável.”

“Minha intuição me diz que há um grande problema mais à frente.” -

(Pete Townshend)

“Eu fui o principal glutão por volume: Eu queria senti-lo, ouvi-

lo. Mais cedo ou mais tarde se paga o preço disso.”- (Mick Fleetwood)

No Brasil, Rogério Flausino, vocalista da banda mineira Jota

Quest, declarou ao Jornal Extra (2007) que perdeu parte da audição do

ouvido direito e atribui a perda ao uso do earfone, acessório eletrônico

utilizado por músicos durante os shows para ter o retorno, ou seja, ouvir o

som que o público está recebendo. O novo DVD do Jota Quest "Até Onde

Vai" traz um documentário chamado "20%", que mostra a visita que ele fez

ao otorrinolaringologista e documenta o seu espanto ao receber a notícia.

Rogério ficou preocupado porque, depois dos shows, passou a sentir muita

dor de cabeça e se sentia completamente surdo.  “Estou ferrado, porque

essas lesões são irreversíveis. Já perdi esses 30%. Agora vou ter que me



adequar a isso. Eu me viciei no earfone, ele ajuda muito. Todo mundo usa.

O Eric Clapton (guitarrista britânico) perdeu parte da audição e o Phil Collins

(baterista inglês) teve que parar de tocar por causa desse problema...

Quero dar uma dica a quem está começando: Cuide de seus ouvidos”.



2.4. Ruído x musica

Stevaux (2003) relatou que não dá para imaginar um mundo sem

som e, se analisarmos, quase todos eles são exemplos da musicalidade que

sempre rodeou o homem: a chuva, os trovões, o canto dos pássaros, as

ondas estourando na praia.

Para Moraes (2000), sons e ruídos estão impregnados no nosso

cotidiano de tal forma que, na maioria das vezes, não tomamos consciência

deles. Eles nos acompanham, como uma autêntica trilha sonora de nossas

vidas, manifestando-se sem distinção nas experiências individuais ou

coletivas. Isto porque a música, a forma artística que trabalha com os sons

e ritmos nos seus diversos modos e gêneros, geralmente permite realizar as

mais variadas atividades, sem exigir atenção centrada do receptor,

apresentando-se no nosso cotidiano de modo permanente, às vezes, quase

que imperceptível. Porém, desde pelo menos as últimas três décadas, essa

situação chegou ao paroxismo, pois vivemos envolvidos em um verdadeiro

turbilhão de sons escutados indiscriminada e simultaneamente.

Gerges (1992) afirmou que som e ruído não são sinônimos. O

ruído é apenas um tipo de som, mas o som não é necessariamente um

ruído. O conceito ruído é associado a som desagradável e indesejável. Som

é definido com variação da pressão atmosférica dentro dos limites de

amplitude e banda de freqüências às quais o ouvido humano responde.



Ruído e música apresentam em comum o fato de possuírem um

caráter subjetivo, embora sejam agentes físicos e seus riscos, reais. Essa

subjetividade parece influenciar diretamente a preservação auditiva, de

acordo com a importância que cada sujeito atribui à sua audição.

Assim, se por um lado a música é lembrada como fonte de prazer

e produz o lastro para o relaxamento e a paz, por outro, o ruído é fonte de

irritação e incômodo. Pode desencadear uma perda auditiva e com ela vem

uma série de conseqüências emocionais e sociais (Merlo 2003).

A antropologia apresenta uma forma particular de enxergar

música e ruído. A música é fundamental para a organização do grupo, tanto

para a construção como para a interpretação de processos sociais.  Através

dela o homem pode restaurar-se continuadamente e criar ordem em seu

mundo, um modo essencial de articular suas experiências de vida com os

processos sociais (Seeger, 1987).

Lévi-Strauss (1991) ressaltou a oposição entre ruído-natureza e

música-cultura: "a natureza produz ruídos, não sons musicais, que são

monopólio da cultura enquanto criadora dos instrumentos e do canto”.

Corpo e música estão relacionados desde as partículas mínimas do som aos

exercícios interpretativos na execução musical. Dessas imbricações se

entende o "grande poder de atuação [da música] sobre o corpo e a mente,

sobre a consciência e o inconsciente, numa espécie de eficácia simbólica".

Wisnik (1999) lembrou que o som é impalpável e invisível,

características que permitem a atribuição das propriedades do espírito à

música: o som é o elo comunicante do mundo material com o espiritual e

invisível. Daí o uso mágico do som em diversas culturas. A música constitui-



se no jogo entre som e ruído. Propõe uma "antropologia do ruído", em que

o ruído é o som do mundo, com suas freqüências irregulares e caóticas com

as quais a música trabalha para extrair-lhes uma ordenação. Reconhece um

único som afinado, a música, que promove a ordenação do mundo e projeta

o fundamento do universo social. Atribuiu valores: com relação ao som, há

todo um inventário isotópico que pode ser acompanhado através das

acepções de ordenação, periodicidade, rito e constância, todas se

reportando às leis de recorrência que dão certa solenidade ao material

sonoro. Com relação ao ruído, atribuiu o sentido inverso de instabilidade e

irregularidade, acrescido de turbulência.

Atalli (2001) disse que, se virmos a música como um modo de

organizar e domesticar as diferenças entre ruídos, deparamo-nos com a

música como metáfora para a organização de bodes expiatórios. O ruído é

arma, violência, assassínio. Organizar ruídos, criar diferenças entre eles é

uma forma de demonstrar que a violência pode se transformar numa forma

de controlá-la. E isto aplica-se a tudo. Em muitos mitos existem relações

entre violência e ruído, música e paz, músicos e relação com deuses; dança

e cerimônia religiosa. Eles sempre representam o mesmo: a tentativa de

encontrar um caminho para organizar uma vida possível em sociedade.



2.4. Subjetividade

Martins e Bicudo (1989) explicaram que, diferentemente da

pesquisa quantitativa, a qualitativa busca uma compreensão particular

daquilo que estuda. A generalização é abandonada e o foco da sua atenção

é centralizado no específico, no peculiar, no individual, almejando sempre a

compreensão e não a explicação dos fenômenos estudados.

A preocupação central ao desenvolver esse tipo de pesquisa é a

compreensão de uma instância singular. Isso significa que o objeto

estudado é tratado como único, uma representação singular da realidade,

que é multidimensional e historicamente situada. Revela experiências e

permite generalizações naturalísticas, no sentido qualitativo, que ocorrem

em função do conhecimento experiencial do sujeito no momento em que

este tende a associar dados encontrados no estudo com dados que são

frutos das suas experiências pessoais (Lüdke e André 1986).

Merleau-Ponty (1971) considerou o sujeito no mundo como corpo

no mundo. O sujeito da percepção é o corpo e não mais a consciência

concebida separadamente da experiência vivida, consciência da qual

provém o conhecimento. O corpo é, então, visto como fonte de sentidos,

isto é, de significação da relação do sujeito no mundo; sujeito visto em sua

totalidade, em sua estrutura de relações com as coisas ao seu redor.



Para Leal (2000), “a subjetividade é a expressão da relação entre

o indivíduo e o social” e tem um caráter processual envolve idéia de

autonomia, liberdade, auto-reflexividade, auto-responsabilidade,

materialidade de um corpo, particularidades, potencialidades infinitas que

conferem cunho próprio e único à personalidade”. A idéia de autonomia

representa a liberdade humana, a possibilidade de escolha e a capacidade

de gerar novas normas e de lidar com o meio em que vive. Quanto maior o

grau de autonomia, maior independência nas relações com pessoas e

coisas.

Capra (1998) afirmou que a contextualização do sujeito é

importante, na medida em que a compreensão da realidade não pode ser

reduzida a unidades menores, pois vivemos num mundo globalmente

interligado, no qual aspectos biológicos, sociais e ambientais são todos

interdependentes. O indivíduo está em interação constante com o meio e

com o outro, sendo inevitavelmente afetado, agindo e modificando-os.

Damásio (2001) contestou o dualismo e sustentou que certos

aspectos do processo da emoção e do sentimento são indispensáveis para a

racionalidade, são uma percepção direta de nossos estados corporais e

constituem um elo entre o corpo e a consciência. Relatou, ainda, que talvez,

a coisa mais indispensável que podemos fazer no nosso dia-a-dia, enquanto

seres humanos, é recordar-nos a nós próprios e aos outros a complexidade,

fragilidade, finitude e singularidade que nos caracterizam.

A audiologia é a parte da fonoaudiologia que se ocupa da

avaliação comportamental infantil relativa às provas auditivas, aos testes

audiométricos, ao diagnóstico audiológico e à reabilitação dos indivíduos



hipoacúsicos. Trabalha diretamente sobre a audição, examinando e medindo

as capacidades auditivas dos pacientes, recomendando-lhes uma

terapêutica clinica fonoaudiológica, aparelhos auditivos, além de colaborar

com a sua recuperação psicológica. Russo (1997) a definiu como a ciência

da avaliação da audição, que tem sua base científica na psicoacústica que,

por sua vez está relacionada com aquilo que ouvimos, descrevendo as

relações existentes entre nossas sensações auditivas e as propriedades

físicas de um estímulo sonoro. A psicoacústica lida com os atributos da

sensação do indivíduo em relação à freqüência (pitch), à intensidade

(loudness) e, ainda, em relação a ruídos, sons musicais, vozes humanas.

Está relacionada à habilidade dos ouvintes para distinguir diferenças entre

os estímulos e não diretamente com os mecanismos fisiológicos que servem

de base para a detecção ou diferenciação dos sons, mas com relatos dos

ouvintes sobre tais sons.

De acordo com Russo (1993), a diferença de abordagem entre a

audiologia e a psicoacústica não impede o intercâmbio de idéias entre as

duas, pois uma é a base da outra.

Entretanto, a audiologia ainda é considerada, inclusive no meio

fonoaudiológico, como sendo primordialmente objetiva, principalmente

devido ao seu caráter prático e à relação mantida entre testador e testado.

Uma grande maioria das pessoas se remete à ciência natural em que testes

determinam procedimentos e o sujeito é posto à margem. A subjetividade

muitas vezes não é tomada com a importância devida e os profissionais

deixam de se beneficiar das percepções que os sujeitos envolvidos

poderiam trazer ao processo de preservação auditiva.



Muitos acreditam que realizado o teste, um resultado numérico é

obtido, pondo fim ao processo. Em contrapartida, Vinholy (2001) ressaltou

que a audiometria envolve a subjetividade, embora as informações

coletadas venham sendo abordadas estritamente do ponto de vista da

quantificação da audição, o que não revela por si só a sua qualidade, sendo

assim incapaz de retratar a audição em sua totalidade.

Em concordância com estes conceitos, e visando à compreensão

da singularidade do sujeito que apresenta seus sofrimentos, angústias,

vontades e intenções em processo, encontramos alguns trabalhos na

Fonoaudiologia, atendo-nos mais especificamente à área da audição.

Kobata (2001) empregou a análise categorial de conteúdo

proposta por Bardin para compreender o sentido da deficiência auditiva

para imigrantes japoneses idosos que continuam a usar o japonês como

língua principal. Realizou entrevistas semi-estruturadas para obter histórias

de suas vidas, buscou conhecer aspectos relativos à comunicação, aquisição

de uma nova língua e suas relações sociais. Os resultados obtidos

revelaram que a dificuldade de comunicação destes sujeitos advém da falta

de domínio da língua portuguesa e não da deficiência auditiva. As queixas e

limitações decorrentes da deficiência auditiva não apresentam valor central

em suas vidas. Ressaltou o valor da unidade familiar como fator amenizador

do handicap auditivo apresentado pelos idosos japoneses deficientes

auditivos.

Fialho (2001), na área da saúde pública, interpretou relatos e

observações objetivando entender como pensam e agem pessoas idosas ao

apresentarem dificuldades auditivas. Concluiu que o significado da perda



auditiva para estes sujeitos e os seus movimentos em busca de soluções

estão relacionados ao significado atribuídos por eles à velhice.

Kuniyoshi (2001) analisou o processo ensino/aprendizagem e

suas implicações na formação profissional na Fonoaudiologia, mais

especificamente na área da audiologia clínica. Discutiu a formação

profissional em um estudo de caso. Realizou entrevistas semi-estruturadas

com professores fonoaudiólogos e com alunos do estágio supervisionado em

audiologia clínica que tinham a intenção de atuar na área ao concluir a

graduação. Analisou a partir de três categorias - o processo de formação

dos alunos, o estágio supervisionado na formação dos alunos e o

atendimento prestado ao paciente no estágio. Mostrou que há avanços, mas

a formação profissional do fonoaudiólogo para atuar em audiologia clínica

ainda dista das tendências nacional e mundial de novas concepções de

ensino em saúde. Concluiu que há necessidade de incorporar à discussão da

formação profissional em audiologia clínica, as evoluções e tendências das

concepções da saúde e da formulação e desenvolvimento de Políticas e

Sistemas e Serviços de Atenção à Saúde no Brasil.

Nascimento (2002) se propôs a analisar o discurso da

fonoaudiologia a respeito dos surdos. Para isso utilizou publicações de

fonoaudiólogos e entrevistas realizadas com profissionais que defendem a

Educação Bilíngüe para surdos. Através da análise do discurso, utilizando

pressupostos teóricos de Foucault e Pêcheux, concluiu que a aceitação da

língua de sinais por parte do fonoaudiólogo não é, por si só, fator que

provoca ruptura com a visão de surdez como deficiência, uma vez que as

práticas normalizadoras persistem. Constatou que o trabalho



fonoaudiológico, mesmo numa abordagem bilíngüe, persiste em sua

perspectiva clínica, cujo objetivo principal é a normalização.

Costa (2006) estudou o sentido da deficiência auditiva e o uso de

aparelhos de amplificação sonora para idosos, utilizando-se do método de

análise das práticas discursivas como forma de compreender a produção de

sentidos no cotidiano proposto por Spink (2004). Chegou a resultados que

mostram que os sentidos atribuídos à perda auditiva e ao uso dos AAS

influenciam na aceitação da primeira, bem como na adaptação desses

equipamentos, podendo, até mesmo responder pela desistência de seu uso.

A autora concluiu que tanto a deficiência auditiva quanto o uso dos AAS,

adquirem sentido na relação com o outro, em sua facilitação ou restrição.

O trabalho em lugares que apresentam grande concentração de

pressão sonora é potencialmente nocivo à audição, conforme foi dito

reincidentemente neste capítulo e ilustrado pelos achados de inúmeras

pesquisas epidemiológicas encontradas na área. Entretanto, a realidade

mostra que as empresas, no geral, pouco fazem para a diminuição do ruído

na fonte sonora. Assim, é necessário que empregadores e empregados

estejam cada vez mais e melhor informados sobre os riscos que a que estão

submetidos, cientes das precauções a serem tomadas, instruídos e

treinados sobre as intervenções possíveis.

Porém, quando vamos ao encontro de dados sobre a realidade

subjetiva desses trabalhadores expostos a ruído, a fim de apreender as

representações que eles fazem do mundo em que vivem e dos riscos a que

estão expostos continuamente, objetivando sermos mais efetivos no que



tange à prevenção, a realidade dos achados se apresenta bastante aquém

dos achados epidemiológicos.

Linden (1996) realizou seus estudos assumindo a importância de

se estudar os conteúdos da consciência de trabalhadores, a fim de construir

subsídios para a implementação de programas voltados à saúde do

trabalhador que incluíssem atividades capazes de desenvolver a consciência

da cidadania no trabalhador exposto a ruído. Os resultados obtidos

evidenciaram a alienação em que os trabalhadores se encontravam e

permitiu que a autora construísse alguns subsídios para contribuir em ações

e programas voltados à saúde do trabalhador, como meios que levem o

trabalhador ao conhecimento dos riscos à saúde aos quais se encontra

exposto no ambiente de trabalho ruidoso; ao questionamento da efetividade

do protetor auricular como única medida para prevenir as perdas

decorrentes do ruído, dando ainda condições para que o trabalhador

assuma sua corporalidade em suas forças e fraquezas como algo que

precisava ser cuidado, conservado e não como fonte de vergonha ou

menosprezo. A autora ainda apontou a necessidade de desenvolvimento de

formas eficientes de comunicação para que aquilo que é do domínio do

profissional de saúde possa se transformar em informação útil e significativa

para o trabalhador.

Magni (1997) analisou as incapacidades auditivas de três

trabalhadores portadores de PAIR no ambiente de trabalho, no ambiente

familiar e na vida social. Verificou, por meio de entrevistas abertas aos

trabalhadores e suas esposas, as estratégias adotadas por ambos no

processo comunicativo e análise do handicap vivenciado por eles. Os



resultados mostraram que os sentimentos de ansiedade e nervosismo,

presentes na conversação, principalmente com pessoas estranhas,

constituíram o prejuízo mais presente na vida diária dos trabalhadores.

Vinholy (2001) visou a explorar os conteúdos da subjetividade

relacionados à audição nos trabalhadores da região de Campinas,

questionando a percepção que o indivíduo tem sobre a audição e a

importância que lhe atribui. Pesquisou sujeitos com e sem alterações

auditivas, utilizando-se do método de categorização proposto por Bardin e

suas conclusões revelaram semelhanças nos dois grupos, demonstrando

que a despeito do traçado audiométrico, sujeitos com perda auditiva não

foram mais conscientes sobre os riscos de problemas auditivos. A autora

ressalta que a prática fonoaudiológica deverá ampliar seus horizontes de

trabalho para além da etapa de educação do programa de conservação

auditiva que, sobretudo, deverá abranger a relevância da audição para a

qualidade de vida.

As pesquisas de abordagem qualitativa são ainda mais raras

quando o objeto de estudo é a música. A quantidade de trabalhos

encontrada é ínfima se comparada ao grande volume de estudos

epidemiológicos realizados.

Percebemos pela produção científica compilada, que o

pensamento dos profissionais de saúde ainda está voltado a considerar

conhecimento, o que é cientificamente comprovado pelo ainda dominante

paradigma cartesiano-positivista, no qual o homem é fragmentado em

partes compostas por sistemas e órgãos hermeticamente

compartimentados, abordados mecanicamente, de forma



descontextualizada e quantitativamente, com uma dissociação corpo-mente.

Rios (2007) reconhece a utilidade da ciência para esclarecer aspectos

problemáticos suscitados para sob os cânones científicos aos seus

questionamentos, bem como para garantir a cientificidade das respostas

produzidas para aqueles problemas. Entretanto, aponta que a subjetividade

contribui para que a ciência progrida a partir de aspectos que emergem no

dia-a-dia das pessoas.  Contextos socioculturais diferentes permitem que

comunidades diversas experimentem vivências únicas, formulem suas

visões de mundo e, a partir destas, desenvolvam maneiras de viver.

O modelo cartesiano-positivista subestima a dimensão

psicológica, social e cultural da relação saúde-doença, com os significados

que a doença assume para o indivíduo e seus familiares. Não explora os

medos e ansiedades dos pacientes, considerando-se que abordar esse

aspecto envolve também compreender as diferentes visões de doença e

saúde, vinculando-a à escala de valores daquela comunidade atendida, bem

como o referencial próprio de doença que cada sujeito constrói ao longo de

sua história pessoal e coletiva (Caprara et al 2001).

Souza (2004) afirmou ser “indispensável ver e escutar o sujeito,

suas maneiras de viver, de sofrer, de se comunicar e de enfrentar seus

problemas – inclusive os de saúde”.

Borges (1991) descreveu como ponto de partida imprescindível

para que os atos tenham eficácia terapêutica o aprender a escutar o que os

sujeitos falam, como falam, o que os faz sofrer e os incomoda. A

fragmentação do trabalho socialmente produzido favorece o estilhaça mento

do corpo de um indivíduo em mil pedaços, e os esforços para integrá-lo são



muitas vezes dificultados pelo próprio profissional que, ao se fixar no seu

lugar institucionalizado (médico, psicólogo, enfermeiro etc.), impede a

circulação de saberes distintos.

Silva (1996) defendeu a formação do fonoaudiólogo, não mais

como um técnico que executa procedimentos terapêuticos, mas como um

profissional que rompa com a execução mecânica e a reprodução de

conhecimentos, que seja capaz de fazer leituras da rede relacional que

envolve os pacientes, que consiga superar a visão estanque que a

disciplinar idade formata. Julga necessária a construção de currículos que

propiciem o estabelecimento de relações entre corpo, idéias e contexto

social, que venham a propor não a reprodução de conhecimentos e

procedimentos, mas a permanente construção e reconstrução dos

conhecimentos existentes, da elaboração pelo profissional de elementos que

se adequem a esses conhecimentos.

Esse é um ponto cada vez mais discutido e debatido em

audiologia. Fonoaudiólogos começam a perceber a diferença entre “apertar

botão” e avaliar a condição auditiva do sujeito. Esse é um desafio para a

clínica fonoaudiológica: buscar possibilidades epistemológicas que

possibilitem uma compreensão da linguagem em sua complexidade.

Talvez seja oportuno emprestar de Jasper, psiquiatra que defende

a posição de equilíbrio entre duas correntes epistemológicas, o conceito de

que a psiquiatria é como uma ave, que precisa de duas asas para voar.

Defende a tese de que há dois tipos de conhecimento: explicar e

compreender. O primeiro é obtido pelo método das ciências naturais,

exigindo distanciamento afetivo e objetividade por parte do observador. É



genérico, público e pode ser validado pela observação sistemática e,

sobretudo, pelo teste experimental. O segundo exige empatia, é subjetivo,

pessoal e busca significado (Graeff apud Jasper 2006).

A colocação desse autor cabe à Fonoaudiologia, uma vez que ela

também transita entre as ciências da natureza e as da humanidade, devido

à sua principal dedicação, a linguagem, e pode colaborar no sentido de

vencer a polaridade entre ambas, permitindo diálogos e reflexões

metodológicas, e a partir dos dois conhecimentos existentes, talvez

possamos construir novos conhecimentos, levando a ciência para a

realidade dos sujeitos.



3. MÉTODO

Este estudo, realizado por meio de entrevistas descritas adiante,

analisa o discurso de metalúrgicos e músicos sobre a importância que

atribuem à audição e sua preservação. Nesta direção, dentre as várias

técnicas propostas e utilizadas para analisar discursos, optamos pela

abordagem qualitativa de análise de conteúdo, utilizando o método da

categorização conforme proposto por Bardin (2004), que nos possibilitou

apreender e entender as percepções dos entrevistados, na busca da

compreensão dos significados por eles atribuídos à importância da audição e

sua preservação.

Quanto à forma utilizada para obtenção dos discursos,

escolhemos a entrevista semi-estruturada com questões abertas, por

considerarmos que ela possibilita a análise das respostas na dimensão

subjetiva, levando-nos a compreender nosso objeto de pesquisa.

Para que o estudo pudesse ser realizado e obedecendo a

princípios éticos na realização de pesquisa com seres humanos, todos os

participantes receberam uma carta de informação a respeito do objetivo e

método do trabalho e assinaram termo de consentimento livre e esclarecido

quanto à realização da entrevista e uso para fins científicos (anexos 1 e 2).

Os documentos, bem como o método desta pesquisa foram encaminhados

ao Comitê de Ética em Pesquisa da Pontifícia Universidade Católica de São

Paulo e aprovados pelo parecer número 0019/2006 (anexo 3).



Antes do início da coleta de dados, foram realizadas entrevistas-

piloto a fim de adequar o léxico e as expressões a serem utilizadas, bem

como verificar a efetividade da técnica escolhida.

As entrevistas foram gravadas em gravador digital, da marca

Panasonic, modelo RR-QR160, sendo posteriormente transcritas em

ortografia regular, com a autorização dos sujeitos, para posterior análise.

Os entrevistados tiveram liberdade de discorrer sobre o tema

proposto e explorar as informações, na profundidade ou intensidade que

julgaram mais enriquecedoras, mesmo os dados extrapolando os objetivos

da pesquisa.

As questões propostas foram as seguintes:

1) O que é a audição para você?

2) Você acha que ouve bem?

3) O que é um som agradável e um desagradável para

você?

4) Que efeitos você sente quando exposto ao ruído?

5) Que efeitos você sente quando exposto à música?

6) Depois do trabalho como você se sente física e

auditivamente?

7) Acha que você pode ter uma perda auditiva?

    O que mudaria na sua vida se tivesse?

8) Você acha possível evitar uma perda de audição?



    O que você faz para isso?

9) Quando eu falo em proteger o ouvido o que lhe vem

à cabeça?

10) Qual a sua opinião sobre avaliação de audição?

Quanto ao número de sujeito temos que a pesquisa qualitativa

não se baseia no critério numérico para garantir sua representatividade. É

considerada uma boa casuística aquela que possibilita abranger a totalidade

do problema investigado em suas múltiplas dimensões (Minayo 1994).

Assim, busca os sujeitos que possuem os atributos que o pesquisador

pretende conhecer e considera-os em número suficiente quando permite

certa reincidência das informações. Percebemos que com doze sujeitos

havia farta reincidência, o que determinou o número de participantes desta

pesquisa. Estes doze sujeitos foram divididos em dois grupos, seis

metalúrgicos de uma indústria de médio porte e seis músicos integrantes de

uma banda de rock and roll.

Os participantes foram escolhidos entre aqueles expostos ao ruído

há mais de 10 anos, com base no boletim n° 1 do Comitê Nacional de Ruído

e Conservação Auditiva (1994). A variação do tempo de exposição entre os

sujeitos foi de 10 a 18 anos.

Foram estabelecidos alguns critérios para a escolha, como:

• Serem todos os sujeitos do gênero masculino,

uma vez que no grupo dos metalúrgicos não poderíamos

encontrar mulheres;



• Não possuírem histórico de alterações otológicas;

• Estarem dispostos a colaborar com a pesquisa e

responder às perguntas;

• Residirem em Espírito Santo do Pinhal – SP, pois

entendemos que sujeitos de outras regiões poderiam apresentar

diferentes pontos de vista.

• A idade não foi usada como critério de exclusão

porque não influi no que investigamos e variou de 28 a 41 anos.

• A função exercida dentro de suas categorias

profissionais também não influiu na escolha, já que todos são

expostos ao ruído, independentemente do tipo de trabalho

realizado. Os sujeitos desta pesquisa foram 03 mecânicos

funileiros, 02 soldadores, 01 eletricista, 01 baterista, 01

guitarrista, 01 percussionista, 01 baixista, 01 tecladista e 01

vocalista.

Entre os metalúrgicos, como forma de afirmar seu acesso à

informação, escolhemos aqueles que estiveram em, ao menos, três edições

da SIPAT (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho)

realizadas pela indústria. Como informação adicional, podemos relatar que a

empresa possui uma CIPA por ela considerada “ativa” e investe em

campanhas educativas que contam com gincanas, palestras e material

didático sobre diversos temas de saúde e segurança. Todos são funcionários

de uma única indústria, classificada como de médio porte de acordo com a

Norma Regulamentadora – NR-4 (Brasil 2000), que atua no ramo de



produção de máquinas agrícolas e conta com um quadro de 410

funcionários. Cumprem uma jornada de 40 horas de trabalho semanais,

divididas em 8 horas por dia e 05 dias por semana, passíveis de hora extra.

Entre os músicos, como forma de negar seu acesso à informação,

escolhemos aqueles que nunca participaram de nenhuma atividade

relacionada à audição. Todos pertencem a um único conjunto musical,

formado há 12 anos por sete integrantes (que continuam sendo os

mesmos), que executa músicas no estilo pop/rock. Os músicos não

possuem horários de trabalho fixos, embora sigam uma rotina semanal que

conta com 01 hora/dia de estudo, um ensaio e uma apresentação fixa

semanais de aproximadamente 03 horas cada uma, de dois a três shows

com 02 horas de duração (mais 01 hora/show para a “passagem de som”),

totalizando aproximadamente 20 horas de trabalho, passíveis de variações.

Os dados relativos à caracterização dos sujeitos estão sumarizado

no quadro 1.

Quadro 1. Caracterização: Gênero, idade, profissão, função

e tempo total de exposição a ruídos e tempo de exposição semanal.

Tempo total Exposição

Sujeito Gênero Idade Grupo Profissão   exposição  semanal

Sujeito1 Masculino 30 anos Metalúrgico Mecânico funileiro 10 anos 40 horas

Sujeito 2 Masculino 29 anos Metalúrgico Soldador 10 anos 40 horas

Sujeito 3 Masculino 34 anos Metalúrgico Mecânico funileiro 14 anos 40 horas



Sujeito 4 Masculino 38 anos Metalúrgico Soldador 18 anos 40 horas

Sujeito 5 Masculino 38 anos Metalúrgico Eletricista 18 anos 40 horas

Sujeito 6 Masculino 41 anos Metalúrgico Mecânico funileiro 16 anos 40 horas

Sujeito 7 Masculino 28 anos Músico Percussionista 16 anos 20 horas

Sujeito 8 Masculino 29 anos Músico Baterista 15 anos 20 horas

Sujeito 9 Masculino 31 anos Músico Guitarrista 16 anos 20 horas

Sujeito 10 Masculino 30 anos Músico Baixista 15 anos 20 horas

Sujeito 11 Masculino 30 anos Músico Vocalista 18 anos 20 horas

Sujeito 12 Masculino 30 anos Músico Tecladista 15 anos 20 horas

Temos assim, para os efeitos da discussão dos dados, que os

sujeitos de 1 a 6 são metalúrgicos e os sujeitos de 7 a 12 são músicos,

passando a ser designados como Metalúrgico 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e Músico 7, 8,

9, 10, 11 e 12.

Bardin (2004) ressaltou que a pesquisa qualitativa pretende

aprofundar a compreensão dos fenômenos que investiga a partir de uma

análise rigorosa e criteriosa da informação.

Segundo a autora, a análise de conteúdo é um conjunto de

instrumentos metodológicos que se aplicam aos discursos. Utiliza

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das

mensagens. Seu interesse não está na estrita descrição destes conteúdos,

mas em conhecer o que está por trás das palavras, o que podemos

apreender sobre a realidade mais ampla do sujeito e do contexto que o



cerca depois de tratados os conteúdos, buscar-se, assim outras realidades

através das mensagens. A intenção é a inferência de conhecimentos

relativos às condições de sua produção, uma vez que o tratamento das

mensagens, desse modo, permite ao analista deduzir, de maneira lógica,

conhecimentos sobre o emissor da mensagem ou outros aspectos a ele

relacionados.

A análise categorial toma em consideração a totalidade de um

texto, fazendo sua classificação e recenseamento, segundo a freqüência de

presença ou de ausência de itens de sentido. A categorização é a

classificação de elementos em conjunto, por diferenciação e, seguidamente,

por reagrupamento segundo o gênero, com os critérios previamente

definidos. As categorias são, segundo Bardin (2004), uma espécie de

gavetas ou rubricas significativas que reúnem elementos com caracteres

comuns sob um título genérico e permitem a sua classificação. Têm como

primeiro objetivo fornecer uma representação codificada dos dados brutos

(passagem de dados em bruto a dados organizados), e é valido se puder

ser aplicado ao conjunto da informação e for produtivo no plano das

inferências.

A categorização pode empregar dois processos inversos. “A

priori”, quando de alguma forma é fornecido o sistema de categorias e

repartem-se dentro delas, da melhor forma possível os conteúdos

discursivos, à medida que vão sendo localizados, e “a posteriori”, quando o

sistema de categorias não é fornecido, resultando da classificação analógica

e progressiva dos conteúdos discusivos.



Ainda de acordo com Bardin (2004), o critério de categorização

pode ser semântico (categorias temáticas), sintático, lexical e expressivo.

Entre as diferentes possibilidades, a análise temática ou categorial é rápida

e eficaz quando aplicada a discursos diretos e simples, funcionando por

“operações de desmembramento do texto em unidades, em categorias

segundo reagrupamentos analógicos”.

Considera o tema como a unidade de significação que se liberta

naturalmente do texto analisado segundo certos critérios relativos à teoria

que serve de guia à leitura da transcrição e relativos ao objetivo da

pesquisa. Fazer uma análise temática consiste em descobrir os núcleos do

sentido que compõem a comunicação, cuja presença ou freqüência de

aparição podem significar algo para o objetivo analítico escolhido. Para

classificar elementos em categorias é necessária a investigação da parte em

comum existente entre eles.

Para a análise de acordo com Bardin, foi feita a transcrição dos

discursos, leituras do todo para familiarização e compreensão do discurso

obtido e releituras desse material empírico, a fim de estabelecer os temas

subjacentes ao discurso, sendo esses temas as nossas categorias de

análise, por meio das quais apresentamos e discutimos os dados no

próximo capítulo.

Esta técnica possibilitou a organização dos discursos em

categorias temáticas capazes de abranger a totalidade dos discursos dos

entrevistados. Para a definição das categorias, como dissemos, os

conteúdos do discurso foram agrupados a partir de sua pertinência a um



mesmo tema, sendo que todas foram definidas a priori por nossas questões

de entrevista.

Por meio da descrição das categorias, pudemos apreender a

importância que metalúrgicos e músicos atribuem à audição e sua

preservação e também detectar aspectos que permeiam a questão.



4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Neste capítulo discutimos o conteúdo das categorias estabelecidas

no discurso dos participantes, ilustrando-as com trechos desses discursos.

Foram encontradas as categorias: Definição da audição, Perda,

Proteção auditiva (subcategorias: protetor auditivo, outras formas de evitar

a perda e avaliação de audição) e Som agradável e desagradável.



4.1. Categoria Definição da audição

Os conteúdos encontrados nesta categoria nos permitiram

apreender o sentido da importância atribuída à audição. Pudemos observar

que dez dos doze sujeitos, cinco metalúrgicos e cinco músicos, ao defini-la,

expressaram alta valoração a ela. Os metalúrgicos discorreram sobre o

tema usando com freqüência os termos “tudo”, “importante”,

“fundamental”, “um bem”, como nos trechos a seguir:

Metalúrgico 4 – “Ah... A audição é um... ah! Como que eu

explico?... é um... seria... um bem, um dom, um bem que a gente tem e...

É isso”.

Dom: dádiva, presente, dote natural, talento, prenda, aptidão,

faculdade, capacidade, habilidade especial, bem que se goza. É considerada

uma concessão da Providência àqueles que possuem merecimento. É um

“bem” espiritual proporcionado por Deus (Dicionário Michaelis 2007).

Metalúrgico 5 – “Audição... A audição pra mim significa tudo né?

Porque sem a audição é muito difícil... a gente... vamos dizer assim...

entender as pessoas, né?”.

Tudo: A totalidade das pessoas e das coisas: Tudo quanto existe.

Todas as coisas a que se alude ou se faz referência. Coisa essencial,

indispensável. Pessoa ou coisa principal, mais importante, valiosa, etc. O

conjunto de todas as coisas. (Dicionário Michaelis 2007).



Metalúrgico 6 – “A audição é um negócio importante pra gente,

né? Pensou o cara falar com a gente e... não escutar. Eu acho que é um

negócio importante”.

"Ato ou processo de ouvir, escutar” que permite perceber e

interpretar o som, afirmou Gerges (1992).

A integridade auditiva é importante na comunicação como eficaz

mecanismo de alerta e defesa. Mais do que isso, ela possibilita a aquisição e

o desenvolvimento de um sistema simbólico estruturado que diferencia os

homens de todas as outras espécies: a linguagem verbal (Russo 1997).

É a partir da audição e da linguagem que o homem estabelece

contato com o meio ambiente, proporcionando a sua integração intelectual

e social, afirma Lacerda (1976). A perda da audição interfere na

participação social do sujeito, prejudicando o processo de comunicação.

Dados relativos à importância que os metalúrgicos atribuem à

audição concordam com os que foram demonstrados por Vinholy (2001),

que considerou que os indivíduos, independentemente da condição auditiva,

atribuem valor à audição por permitir ao sujeito aprender, informar-se e

manter-se integrado ao mundo.

Os cinco sujeitos músicos, como se poderia prever, associaram a

audição ao seu trabalho, como principal ferramenta por eles utilizada,

usando termos como: “ferramenta de trabalho”, “instrumento de trabalho”,

“principal sentido (...) pra nossa profissão”. Em concordância com Russo

(1994) podemos dizer que cada profissional lida com o conceito de som de

acordo com o interesse e a necessidade de sua área de conhecimento.



Músico 7 – “Bom... pra mim é... assim, é... a minha principal

ferramenta de trabalho, é tudo pra mim. É... já diz, é minha principal

ferramenta de trabalho. Sem a audição eu não vou conseguir viver, porque

a única coisa que eu faço é voltada para a audição”.

Músico 10 – “Nossa! Que pergunta! Ah! A audição pra mim é

quase... é um instrumento de trabalho. Pra mim, músico, é tão importante

quanto meu baixo”.

Músico 11 – “Audição é... algo assim... acho que o mais

importante, o que eu devo prezar mais pra dar continuidade... um dos

órgãos né... que... é a voz e a audição pra estar prolongando minha carreira

ainda mais”.

Músico 12 – “Audição é... acho que é o... principal sentido que a

gente tem pra nossa profissão”.

O sentido da audição foi considerado “o instrumento mais

importante para os músicos” (Axelsson e Clark 1995), estes profissionais

sentem-se completamente dependentes dela, pois necessitam de audição

delicada e específica para a execução musical.

Albornoz (2004) definiu o trabalho como um direito, pois através

dele o homem se faz: enquanto cria, entra em relação com os outros, com

o seu tempo, cria o seu mundo, se torna reconhecido e imprime sua marca

na história. Mencionou que o ideal seria que o trabalho tivesse algum

sentido, o que, segundo o autor, atualmente só pode ser encontrado nas

atividades do sábio, do pesquisador e do artista, que têm na criação seu

objetivo maior e a base de uma vida mais feliz.



A importância da audição também aparece quando os

metalúrgicos falam do cuidado que a audição merece. Tanto o Metalúrgico 1

quanto o 3 colocaram ao definir audição, a importância e a necessidade de

cuidá-la.

Metalúrgico 1 – “Pra mim é... é fundamental. A audição, o ouvido

aí né? É cuidar pra ouvir bem... Não agora, porque agora está tudo bem,

mas futuramente, pra não ficar debilitado na audição aí... É muito

importante, né?”.

Metalúrgico 3 – “Ah, a audição é... como que eu posso dizer pra

você?... Pra gente humana é tudo né?... porque... tem que tomar cuidado

com a audição porque... tudo o que você faz hoje tem que ouvir. Junto com

o olho, a audição é o mais importante do corpo humano né?”.

A necessidade de cuidar da audição não aparece no discurso dos

músicos.

Apenas o Metalúrgico 2 e o Músico 9 definem a audição através

da função em si, aparentemente sem atribuição de valor, quando dizem:

Metalúrgico 2 – “Audição acho que é tudo... Todo barulho do som

que você escuta né?”

Músico 9 – “Audição pra mim? Bom... poder escutar as coisas.

Conseguir ouvir”.

Segundo o dicionário Aurélio, a audição é “o sentido por meio do

qual se percebem os sons".



Com exceção dos dois sujeitos que a descreveram como um dos

cinco sentidos,  todos os outros exprimiram grande valoração à audição.

Podemos notar também que o léxico escolhido para as definições é bastante

expressivo desta condição de importância, “tudo”, “um bem”,

“importantíssima”, e da relação mantida com a audição “tudo”, “principal

ferramenta de trabalho”, demonstrando claramente que todos a

valorizaram, embora algumas valorizações simbólicas levem maior peso do

que outras em função do sujeito que as ofereceu e da posição da qual falou;

concordamos com Thompson (1995:204) que alguns destes sujeitos

mostram estar em uma melhor posição do que outros para oferecer

valorizações.



4.2. Categoria perda

Os trabalhadores metalúrgicos 1, 2 e 3 referiram que a perda

mudaria “tudo” na sua vida.

O Metalúrgico 1 explicitou a dependência em relação aos outros

causada pela perda: “Nossa, mudaria tudo. Acho que o som é muito

importante e... E a sua falta deixa dependente até... dos outros que ouvem

bem”.

A PAIR, independentemente do grau, pode levar a uma série de

comprometimentos perceptuais e alterações na fala, restringindo a

habilidade de interagir com os outros, provocando maus entendimentos e

fadiga e filtrando uma grande quantidade de experiências sonoras que

fornecem prazer e significado, acarretando prejuízos à qualidade de vida.

São elas: a incapacidade auditiva (hearing disability) e a desvantagem

(handicap). A incapacidade auditiva refere-se aos problemas auditivos

experienciados pelo sujeito com relação à percepção da fala em ambientes

ruidosos, televisão, rádio, cinema, sinais sonoros de alerta, música e sons

ambientais. A desvantagem, por sua vez, relaciona-se às conseqüências não

auditivas da perda, influenciadas por fatores psicossociais e ambientais.

Dentre elas destacam-se estresse, ansiedade, isolamento, auto-imagem

pobre e baixa motivação, que comprometem as relações do indivíduo na

família, no trabalho e na sociedade, prejudicando o desempenho de suas

atividades de vida diária.



O Metalúrgico 2 explicitou que deixaria de ouvir coisas que lhe

dão prazer: “Várias coisas né?... tipo assim... eu gosto de escutar música,

já não ia poder escutar, entendeu?... é... você conversa, as pessoas

conversam, brincam, tudo, e você não ia escutar nada, então seria... uma

coisa muito importante, seria perda e ia te incomodar porque se você está

acostumado a ouvir e você perder vai ficar totalmente diferente”.

Metalúrgico 3 – “Ah... eu acho que eu diria tudo porque você vai

só ver e não vai escutar nada”.

Spink (2004) ressaltou que a pessoa deve ser pensada em suas

relações sociais, no âmbito das trocas simbólicas. Sendo assim, é mais que

compreensível que a dificuldade ou impossibilidade de comunicação

implique uma série de comprometimentos de ordem prática, psicológica e

afetiva.

Concordamos com Costa (2006), que relatou que a deficiência

auditiva adquire sentido na restrição do relacionamento social, na limitação

do contato com o outro, uma vez que incide diretamente sobre o que

permite o relacionamento, a comunicação. É calcado na relação com o outro

que faz sentido o temor da perda auditiva relacionado diretamente a

alguma forma de impedimento, “não escutar nada”, “ficar inválido”,

“dependente”.

O Metalúrgico 4 associou a perda a ficar inválido: “Porque? Ah,

porque perde o sentido, bem dizer fica inválido né? Se não estiver ouvindo

direito né? ”



O Metalúrgico 6 mostrou o quanto a perda o afetaria dizendo que

“nem consegue imaginar” a situação.

A Superintendência de Seguros Privados (SUSEP 2007) considera

invalidez permanente total por doença aquela para a qual “não se pode

esperar recuperação ou reabilitação” com os recursos terapêuticos

disponíveis no momento da constatação.

A utilização dos termos dependência e invalidez mostraram

sujeitos muito afetados pela perda auditiva, e novamente nos valemos do

discurso de Costa (2006) para pontuar que “o sentido negativo atribuído ao

deficiente auditivo parece estar arraigado em nossa sociedade, marcado

pela cultura e pelas linguagens sociais aprendidas nos processos de

socialização, na construção dos sentidos sobre a deficiência auditiva”.

Apenas o Metalúrgico 5 respondeu não ter experiência em relação

à perda auditiva e por isso não discorreu sobre o assunto.

Russo (1995) relatou que ouvidos apurados e sensíveis são

exigências básicas para o trabalho de afinadores, regentes e músicos em

geral. Conseguir discernir os tons e semitons requer um apuro fundamental

para esta classe profissional.

Entre os músicos, diferentemente dos trabalhadores, cinco logo

associaram a perda auditiva ao trabalho, mostrando sua importância. Igual

aos trabalhadores, mostraram que sua vida mudaria bastante.

Músico 7 – “Eu ia tentar me adaptar ao máximo... pra tentar

continuar a minha vida porque como eu disse no início... eu vivo em função

disso”.



Músico 8 – “Eu preciso da audição né? Principalmente disso e...

prejudicaria muito”.

Músico 9 – “Nossa! Mudaria muita coisa... A princípio ter que

readaptar ao... que eu faço que é mexer com música né? Eu trabalho com

escutar as coisas. Então não tem jeito”.

Músico 10 – “Ah, bastante coisa né... O trabalho nosso é em cima

disso”.

Fica bastante claro nas respostas de todos os músicos que a

perda auditiva gera reações emocionais. Assim, o Músico 10 diz: “(...) e eu

acho que minha vida... ia ficar em função disso porque... eu dependo do

ouvido... eu acho que ia ficar em situação de alerta total ou então de

pânico, dependendo do tamanho da perda” .

Freire (1987) definiu situação-limite como aquela que desafia de

tal forma a prática dos homens que é necessário enfrentá-la e superá-la

para prosseguir. A perda auditiva traz consigo conseqüências físicas,

sociais, psicológicas e emocionais que exigem o enfrentamento. Estamos de

acordo com o autor também quando relatou que esta situação não deve ser

contornada, mas analisada e estudada, para que o sujeito se adapte à nova

realidade e tenha novas perspectivas de comunicação e comportamento

diante das situações.

O Músico 11 mostra não conseguir lidar com a idéia, ao responder

“Acho que pula essa pergunta né, porque eu falei não”, (referindo-se à

questão anterior, em que respondeu negativamente quando lhe foi

perguntado se achava que poderia ter uma perda auditiva). Preferiu não



responder, pois uma vez que, supostamente, não terá nenhuma alteração,

não precisa pensar no que mudaria em sua vida se a tivesse, deixando a

impressão de que negando a perda, possa se eximir dela.

Este músico demonstrou alienação ao sentir-se seguro quanto à

perda auditiva a que se encontra sujeito, já que trabalha em ambientes

extremamente ruidosos, não faz uso de protetores auditivos (resposta à

questão 8 da entrevista) e nega-se a refletir a respeito de uma possível

doença ocupacional. Freire (1980) define o sujeito alienado como aquele

que não sabe o que está havendo com ele mesmo, e como não reflete sobre

o que acontece, atua como um estrangeiro em um lugar que não conhece e

se sente perdido.  Focaliza aspectos parciais da realidade em vez da visão

de conjunto dessa mesma realidade.

Em sua maioria, os sujeitos apresentaram discursos que relatam

que a importância da audição é muito grande, o Metalúrgico 6 revelou que

“nem consegue imaginar” como seria ter que viver sem ela. Sua perda o

conduziria a uma nova realidade de vida, sugerindo que ela seria bem mais

difícil que a de um ouvinte, exigiria novas formas de comportamento e um

difícil processo de adaptação.



4.3. Categoria proteção auditiva

Essa categoria se divide em 3 subcategorias, são elas: Protetor

auditivo, Outras formas de evitar a perda e Avaliação da audição.



4.3.1. PROTETOR AUDITIVO

Embora não seja o melhor método para diminuir a exposição ao

ruído, Ferreira Jr. (1998) relatou que o protetor auditivo é indicado e

utilizado em todo o mundo como um meio complementar importante, na

tentativa da prevenção da perda auditiva induzida pelo ruído.

Todos os sujeitos metalúrgicos citaram o uso do protetor auditivo

como método para evitá-la. Três deles apresentaram em seus discursos a

preocupação com a eficácia desse método e comentaram a respeito da

correta colocação do equipamento de segurança.

Metalúrgico 2 – “Tipo assim, mesmo estando protegido, sei lá,

pode ser capaz de... ter alguma coisa, mas eu uso... Procuro usar

corretamente. Espero que não”.

Relatou ainda: “Eu trabalho corretamente com o protetor

auricular”.

Metalúrgico 4 – “Ah, a gente procurar usar o EPI correto”.

Metalúrgico 3 – “Ah... Claro que é possível... igual eu falei pra

você, tem que fazer o que? Chegar aqui,.. colocar a proteção corretamente,

não deixar só a pontinha para o  segurança não... então é isso aí”.

Esta colocação deixa transparecer que alguns funcionários

colocam o protetor auricular de maneira incorreta, superficial, introduzindo



“só a pontinha”, na tentativa de iludir o técnico de segurança responsável

pela fiscalização do uso dos EPIs a respeito da sua utilização, visto que é

obrigatório de acordo com as normas da indústria e da legislação vigente.

Esta é uma prática até certo ponto comum diante do ruído ocupacional, e

perigosa também, pois a efetividade do protetor auditivo fica

comprometida.

Concordamos com Berger (2003) quando advertiu que a

qualidade dos protetores auriculares aumentou nos últimos trinta anos,

paralelamente ao crescimento da oferta. O que controla a efetividade do

protetor, entretanto, não mudou, ou seja, o que determina maiores ou

menores riscos ao usuário é a forma de colocação e ajuste.

O Metalúrgico 5 referiu que não utiliza sempre o protetor

auricular, o que não significa que seja o único a fazê-lo.

Metalúrgico 5 – “Porque as vezes né? A gente é falho né? A gente

deixa de usar o protetor auditivo né?... Eu acho que é por causa disso que a

gente pode ter”.

Neste aspecto, concordamos com Ferreira Jr. (1998) quando

alertou que o mau uso do protetor auricular deve ser visto mais como uma

limitação do EPI no contexto do trabalho, do que como indisciplina do

trabalhador, já que “por mais informado, aconselhado, pressionado ou

fiscalizado que seja um trabalhador, as mais variadas razões podem levar

ao não uso do protetor”.

Não pretendemos justificar ou apoiar a não utilização do protetor

auditivo, pelo contrário, nossa intenção é o levantamento de dados na



tentativa de contribuir com o conhecimento na área; por isso é preciso

apontar que a culpabilização do funcionário ainda é a justificativa que

parece ser mais conveniente quando da não utilização do protetor, já que

isenta todos os outros envolvidos no processo, responsabilizando apenas o

trabalhador. Porém a imposição hierárquica e punitiva, sem atribuição de

sentidos à sua realidade, torna praticamente impossível a adesão do

trabalhador ao programa de preservação auditiva.

Os conteúdos sobre proteção auditiva e uso correto do protetor

auricular apresentados pelos trabalhadores metalúrgicos revelaram que eles

possuem consciência do risco a que estão submetidos quando expostos ao

ruído e da possibilidade de proteção.

Entre os músicos, cinco apontaram o protetor auditivo como

modo de evitar a perda.

Músico 8 – “Às vezes uso o protetor”.

Músico 9 – “O que eu faço? Eu uso protetor auricular quando eu

vou tocar”.

Músico 10 – “Eu acho que isso é muito... eu acho que eu ia ter

que começar... a utilizar com total freqüência o protetor... porque eu ainda

sou muito indisciplinado... só quando eu to muito incomodado e raramente

em show (...) Eu acho que não tem outra coisa, passar remedinho, passar

água, sei lá... não tem o que fazer, tem que proteger o ouvido com o

protetor”.

Músico 12 – “Acho que depois dos shows, no caso, que a gente

vai se expor ao PA, onde fazem uns sons bem altos, usar o protetor”.



O Músico 11 cita o protetor auricular como método para prevenir

a perda, entretanto afirmou não fazer “nada ainda” com essa finalidade,

sendo ele justamente o que negou a possibilidade de ter uma perda

auditiva.

Músico 11 – “Protetor de ouvido... som... assim de menor volume

possível... para... não ficar exposto a barulho, a som... não falar em lugar

com ruído, barulhento, isso daí”.

Vemos assim que os discursos da maioria dos sujeitos músicos

mostraram que eles também têm consciência de que o ruído é prejudicial e

se preocupam em evitar a perda auditiva, sem dúvida o grande temor desta

categoria profissional, pois inviabilizaria a continuidade da carreira.

As respostas dos Músicos 7 e 12, indicaram consciência da

necessidade do uso do protetor auditivo, ao explicitarem a necessidade do

seu uso quando “não” estão tocando, apesar da conhecida resistência no

meio musical.

Músico 12 – “Acho que depois dos shows, no caso, que a gente

vai se expor ao P.A, onde fazem uns sons bem altos, usar o protetor”.

Graciolli (2006) constatou que os músicos colocam como primeiro

obstáculo ao uso do protetor auditivo a distorção da qualidade sonora,

alegando que o fato de não “sentirem exatamente o que estão tocando”

gera insegurança a respeito de suas performances. Muitos relatam que

existem freqüências típicas de acordo com as preferências musicais e que

são elas as responsáveis pelo prazer de tocar. Com a utilização do protetor

auditivo elas ficam prejudicadas. Atualmente existem protetores auditivos



específicos para músicos, que embora ainda deixem a desejar em questões

da qualidade sonora, como o efeito do abafamento e alterações nas

freqüências agudas, geralmente são bem aceitos pelos músicos.

Músico 7 – “(...) Quando eu... to exposto e não to precisando

usar o ouvido (querendo dizer de quando não precisa usá-lo

profissionalmente, quando não está trabalhando), proteção. Eu acho que é

isso, e... quanto mais eu souber pra prevenção pra isso eu vou acatar aí”.

Quanto às informações relativas à “prevenção”, é importante

dizer que os músicos, por comumente não possuírem horários rígidos de

trabalho, fazê-lo à noite e descansarem durante o dia, geralmente não são

atingidos pelos veículos de comunicação utilizados na maioria das

campanhas educativas.  Graciolli (2006) indicou, em seu estudo, quais

seriam os melhores caminhos para a informação: primeiramente a internet,

através de sites de instrumentos musicais, comunidades em sites de

relacionamento e endereços de compartilhamento de arquivos,

principalmente os específicos em downloads de canções. Também foram

citados os locais onde os músicos costumam ir, como estúdios, lojas de

equipamentos musicais, bares, rádios, gravadoras e ainda, revistas

especializadas.



4.3.2. OUTRAS FORMAS DE EVITAR A PERDA

Quando o objetivo é evitar a PAIR não basta somente fornecer ao

trabalhador o protetor auditivo, é necessário, principalmente, diminuir os

níveis de pressão sonora do ambiente, melhorando as condições de trabalho

e reduzindo os riscos. É possível diminuir o ruído nas indústrias através, por

exemplo, da redução de ruído na fonte, do enclausuramento das máquinas,

do revestimento acústico da edificação e da mudança de posicionamento

dos trabalhadores (Gerges 2003).

O Metalúrgico 1 mostrou ter consciência de que o ambiente

ruidoso é prejudicial à saúde auditiva, mas o cuidado preventivo em relação

a ele restringiu-se apenas a evitá-lo.

Metalúrgico 1 – “Evitar ficar perto do lugar onde está muito

barulho, mesmo com o protetor e usar o protetor, né?”.

No caso dos músicos, existem fatores práticos, econômicos e

culturais que dificultam a diminuição dos riscos. Graciolli (2006)

exemplificou algumas dessas questões: no aspecto prático, não há local fixo

de trabalho, os estabelecimentos geralmente não fazem o tratamento

acústico do ambiente e ainda existem várias fontes geradoras de ruído

(diversos equipamentos e instrumentos); no aspecto cultural, músicos e

amantes do rock and roll apreciam escutar as músicas em níveis de pressão

sonora elevados e esta cultura é tão arraigada, que torna ainda mais difícil

a tarefa de diminuir o ruído nestes locais.



Outras formas de proteção, que não o protetor auricular, não

fazem parte dos discursos dos músicos desta pesquisa, confirmando os

dados encontrados por Graciolli (2006), de que o conhecimento e a

consciência se restringem, especificamente, à perda auditiva, já que não

ficou evidente nenhum conhecimento sobre outros riscos ou agravos

relacionados ao ruído.

Além do protetor auricular, nos discursos dos metalúrgicos

apareceram algumas outras maneiras de evitar a perda auditiva. Os

Metalúrgicos 4 e 5 citaram superficialmente o cuidado “de não ficar

mexendo” na orelha e a higienização do EPI:

Metalúrgico 4 – “Proteger? Ah... vem... uma parte de higiene, de

tomar cuidado com os EPI, né? Cuidar bem deles pra que não ocorra nada

de errado”.

Metalúrgico 5 – “Proteger o ouvido... Eu acho que a gente não

deve ficar mexendo com ele né?”.

O Metalúrgico 6 se referiu à preocupação do fonoaudiólogo e da

empresa em relação à saúde auditiva e à obrigatoriedade no uso do

protetor auricular, o Metalúrgico 3 e o Músico 7 citaram o acompanhamento

de profissionais especializados na área e enfatizaram a necessidade de

informações:

Metalúrgico 6 - “Você está se preocupando com a gente e nós,

nós somos obrigados, a firma está... assim, a firma está exigindo de nós

usar o protetor pro nosso bem né?”



Metalúrgico 3 – “Se a gente num... seguir a “médica”, nos

exames periódico todo ano, que ela explica pra gente que... como que a

gente deve usar... a  proteção. Senão a gente pode perder a audição”.

Através dos discursos dos Metalúrgicos 3 e 6 pudemos perceber

que o sistema paternalista ainda é uma realidade no meio industrial,

através da cultura do saber hierarquizado, onde a relação de poder, “você

está se preocupando com a gente,” “a firma está exigindo” e  “se a gente

não seguir a médica” ainda valida o conhecimento “a gente pode perder a

audição”, sem questionamentos e/ou reflexões.

Músico 7 – “É... Estar sempre consultando com um profissional na

área, no caso, o fonoaudiólogo. Quando eu... não to precisando usar o

ouvido, proteção. Eu acho que é isso, e... quanto mais eu souber pra

prevenção pra isso eu vou acatar aí”.

Hart et al. (1987) salientaram que, mesmo a música não

apresentando, teoricamente, níveis de pressão sonora tão elevados quanto

os ambientes industriais, isto não significa que a preservação auditiva não

seja necessária aos músicos. A perda auditiva é prejudicial a qualquer

indivíduo e é, particularmente, deletéria aos músicos, não só afetando a

qualidade de vida, como prejudicando o seu meio de subsistência. A

literatura revela, geralmente, que investigadores concordam que a música

de pop/rock alcança de 105 dB a 115 dB (NPS), o que implica a necessidade

de uma reeducação dos músicos no que diz respeito à prevenção. Os níveis

de pressão sonora elevados estão intrinsecamente relacionados a este estilo

musical, e como questão cultural, precisa ser trabalhada a longo prazo, a

fim de conscientizá-los a respeito do uso do protetor auditivo.



Graciolli (2006) relatou a análise qualitativa do protetor auditivo

HiFI Modelo ER 20, específico para músicos e evidenciou  uma receptividade

positiva para o uso. As atitudes demonstradas pelos músicos indicaram uma

preocupação e uma tendência favorável à aceitação do protetor, embora

ainda existam restrições de uso para as execuções musicais. Quanto à essa

receptividade dos músicos aos protetores auditivos, nossos dados vem no

mesmo sentido dos da autora, demonstrando que o preconceito e a rejeição

aos equipamentos de proteção individual estão diminuindo no meio musical.



4.3.3. AVALIAÇÃO DA AUDIÇÃO

Concordamos com Ferreira Jr. (1998) quando afirmou que a

audiometria tonal é o método mais eficaz de rastreamento da PAIR, desde

que respeitadas as condições ideais para a sua realização.

Neste estudo, a avaliação da audição foi descrita como medida de

acompanhamento e prevenção das perdas auditivas. Todos os metalúrgicos

referiram-se a ela como “boa”, “muito boa”, “ótimo”.

Do ponto de vista da singularidade o Metalúrgico 1 acredita que

sirva de “alerta”, o Metalúrgico 2 menciona que não adianta querer enganar

no teste porque “está enganando a si próprio”, o Metalúrgico 3 mostra

confiança na avaliação quando relata que “se você falar que... que a gente

está com problema a gente está, se você falar que não está não está”, o

Metalúrgico 4 destaca o encaminhamento médico precoce, o Metalúrgico 6

relata que sente “alívio” em realizá-la. Todos apresentam como ponto em

comum em seus discursos as vantagens de conhecer sua condição auditiva

e obter informações a respeito dela, sempre no sentido de prevenir, evitar a

perda auditiva e minimizar seus efeitos.

Metalúrgico 1 – “Ah... Eu acho ótimo a avaliação.  Acho que

poderia ser feita até 2 vezes por ano, principalmente pra quem tem ou teve

algum problema.... relativo à audição, porque mesmo sendo um exame

periódico... se a gente for ver, é um exame rápido, eu acho que se der

algum problema já serve de um alerta pra gente procurar... é... mais a



fundo o que está acontecendo, o que é que é, o que é que não é, às vezes

serve de um aviso pra você correr atrás”.

Metalúrgico 3 – “Boa. Eu acho que é boa porque... você faz no

seu aparelho, certinho... o som... se está bom ou não, (...) que o exame de

ouvido se for ver é um exame bom, porque ele vai lá, fica lá, vê se está

escutando ou não”.

O caráter de obrigatoriedade presente nos discursos em relação à

utilização do protetor auditivo, não foi encontrado no que se refere à

avaliação audiológica, indicando que os sujeitos acreditam que seu

resultado assegura a preservação da sua audição, pois constata “o que está

acontecendo”, e no caso de qualquer problema, intervém, “já é

encaminhado para o médico”.

Metalúrgico 4 – “Ah, porque constata que se a gente tiver algum

problema já é encaminhado a um médico”.

Metalúrgico 5 – “Porque aí a gente vai estar por dentro do que

está acontecendo com o ouvido da gente né?”

Metalúrgico 6 – “Ah, eu acho que é um negócio bom. Eu acho que

dá um alívio, né? Eu acho que é bom. Sei lá, pra gente ver né?”

Todos os músicos também consideraram a avaliação de audição

“muito importante”, embora o Músico 9 tenha ressaltado que “é muito

pouco utilizada” e o Músico 7 tenha relatado que gostaria de “avaliações

com respostas mais específicas”.  Assim como os metalúrgicos, os músicos

8 e 10 destacaram a importância de conhecer da condição auditiva

“justamente pra saber o nível, se está prejudicando a pessoa ou não”,  “pra



justamente ver... o tamanho dessa perda aí ou quanto você está

protegendo o seu ouvido”.

Músico 10 – “A avaliação da audição, ela tem que tem que ter

uma freqüência assim... de no mínimo um ano... e ela é super importante

pra justamente ver... o tamanho dessa perda aí ou quanto você está

protegendo o seu ouvido... Eu não sei se é possível que a pessoa não tenha

perda um ano tocando na noite... mas, é importante pra avaliar isso”.

Os Músicos 11 e 12 reiteram a condição da audição como

ferramenta de trabalho e recomendam a realização do exame com certa

periodicidade, embora o Músico 11 admita que nunca ter realizado o teste.

Músico 12 – “Eu acho... importante. Principalmente a gente que

trabalha com isso, eu acho que... estar sempre fazendo uma avaliação aí”.

Músico 11 – “Ah... que... a pessoa que trabalha com isso... que

usa essa ferramenta como trabalho deveria fazer periodicamente. Faça o

que eu falo, mas não faça o que eu faço, porque eu nunca fiz”.



 4.4. Categoria sons agradáveis e desagradáveis

A abordagem psicológica na definição do som sugere um apelo

intuitivo, uma vez que parece ser mais fácil a compreensão dos efeitos

físicos que caracterizam o som, tendo como referências as sensações que

estão associadas à variedade de sons que nos estimulam diariamente

(Russo 1994).

Nesta categoria, metalúrgicos e músicos relataram um pouco de

suas preferências e incômodos.

A qualidade agradável, prazerosa e relaxante associada à música

apareceu nos discursos de sete sujeitos, quatro metalúrgicos e três

músicos.

Metalúrgico 1 – “Ah, a música... é muito agradável pra mim”.

Para Trotta (2005), ouvir música é um ato simbólico de

identificação com as representações de estilos de vida, visões de mundo e

valores sociais presentes nas canções.

Metalúrgico 4 – “Ah... pra mim um som agradável é uma música

né?” Ainda relata: “Ah... Me dá um pouco de sono”.

Escutar uma canção é participar de um “sistema simbólico” e

associar-se a determinadas representações do produto consumido, ou seja,

trata-se de um ato de identificação cultural.  Entendemos que a música é

uma forma de comunicação, e como tal, “expressa princípios, estilos de



vida, ideais, categorias, identidades sociais e projetos coletivos” (Rocha

2000).

Músico 7 – “Eu sinto uma sensação agradável, uma sensação boa.

Música é... Eu sinto assim... Eu sinto muita coisa quando eu ouço música,

não simplesmente só a audição, o som em si. Eu sinto sensações boas, eu

lembro de... eu tenho lembranças de música, de momentos. Eu ligo tudo

muito a som”.

Corroborando mais uma vez a função simbólica da música, no

sentido do discurso do Músico 7, Andrade et al. (2002) apontaram que a

música é tida como um som agradável e, ao ouvi-la, a associamos a fatos

importantes ou acontecimentos da nossa vida.

Por criar e disparar a afetividade, a música parece alterar a forma

como o sujeito significa o mundo que o cerca. Quando se está tomado pela

emoção de uma música, os objetos à nossa volta ganham sentido e, o que

parecia ser indiferente, passa a ser vivido como “necessário”. Isto é, os

objetos, entendidos enquanto “materialidade”, realidade física, passam a

ficar repletos de sentido e marcados pela subjetividade humana (Maheirie

2003).

Músico 10 – “Música, prazer, emoção... Ah! Eu adoro”.

Metalúrgico 6 – “Ah, eu acho que a gente fica meio... com a

música meio... que relaxa assim né? E tal”.

Músico 11 – “Ah... Me sinto aliviado, sinto paz”.

Stevaux (2003) relatou que quando escutamos a medida rítmica,

habitual em poesia e música e ela se encaixa na onda de atenção,



conseguimos um maior retorno com um mínimo gasto, adquirindo uma

sensação de tranqüilidade, força e adaptação.

O sentido do ritmo nos dá uma sensação de realização. Ele é

contagiante, alivia e estimula, por mais contraditório que isso possa

parecer. Essa contradição aparece nos discursos dos sujeitos 9 e 10:

Músico 9 – “Acho que cansado, no final cansado. Acho que... só

um porém aqui, com relação... engraçado assim, com relação ao trabalho

cansado, mas sempre ao final dos shows extremamente com energia, tá? É

uma coisa muito diferente, não sei explicar o porquê disso aí”.

Músico 10 – “É um misto de sensações, né? Porque pós executar

o que a gente faz quando toca, eu sinto uma adrenalina que eu não consigo

desligar independente do meu cansaço físico... Posso estar morrendo de

sono, mas depois de um show eu não consigo desligar e... Muito menos

dormir”.

Os músicos não conseguem explicar precisamente este “misto de

sensações”, mas sentem o efeito contraditório que a música exerce sobre o

ser humano. Embora eles não consigam explicar teoricamente de que forma

a música é capaz de alterar significativamente sua estrutura interior,

percebem que ela desencadeia diferentes efeitos: agitação, energização,

alegria, calma, tristeza, melancolia, entre tantos outros.

O Metalúrgico 1 e o Músico 11, disseram preferir sons graves. O

Metalúrgico 5 relatou achar agradável “tudo o que pode escutar”, exceto

uma ofensa.



A qualidade agradável associada aos sons da natureza foi

mencionada pelo Metalúrgico 2 e pelo Músico 9:

Metalúrgico 2 – “(...) Agora um som agradável seria você estar no

meio de uma natureza, com pássaros cantando, você estar num lugar

tranqüilo”.

Músico 9 – “Um som que eu escuto e agrado? O barulho de uma

cachoeira, de água, é agradável”.

Os lugares ligados à natureza foram preferidos por serem

tranqüilos e serenos. São resultados semelhantes aos encontrado por

Vinholy (2001) que atribuiu a preferência dos sujeitos não só à bela

paisagem, mas também à paisagem sonora, em que são característicos

sons provenientes de pássaros, animais, rios, chuva, movimento de folhas

causado pelo vento e outros tantos, tão marcantes.

A qualidade agradável dos sons também aparece no relato dos

metalúrgicos 3 e 6  e dos músicos 7, 10 e 12, entretanto, diferentemente

dos demais discursos, o caráter agradável do som aparece atrelado aos

níveis de pressão sonora.

Músico 10 – “Pra mim é assim ó... um som agradável, por

exemplo, a gente está aqui agora e está escutando bem de levinho... som

de pássaros, você está vendo? Esse som é bonito e agradável, mas se esse

som for muito alto, pra mim vai ficar desagradável. Então acho que o que

determina o quanto é agradável um som pra mim é o volume. Então o

mesmo som que pode ser agradável pra mim, uma melodia bonita ou



qualquer coisa... assim, gostosa de ouvir, dependendo do volume se torna

desagradável pra mim”.

Metalúrgico 6 – “Agradável é um som assim, que a gente escuta

sem problema, aquela altura, aquele som, eu acho que é mais ou menos

assim”.

Músico 7 – “Agradável é... quando eu ouço... hoje em dia um som

baixo, volume baixo é um som agradável pra mim”.

Metalúrgico 3 – “Ah, um som agradável dentro da própria firma

não tem um som agradável assim né? Um som agradável é um... que dá

pra todo mundo conversar, numa rodinha de amigo... com o seu

encarregado, ou com o seu patrão, dá pra conversar normal. Você ficar

gritando é um negócio terrível”.  “Desagradável? Falar pra você, quando

você está na sua casa, aquele cara... o cara passa aquele carro correndo,

com aquele som alto, que era só pra ele escutar, pra todo mundo escutar,

acho que som desagradável é isso”.

A exposição a níveis de pressão sonora elevados pode

desencadear efeitos como estresse, irritabilidade e elevação da pressão

arterial. Os discursos obtidos em relação aos níveis de pressão sonora

elevados estão sempre associados a situações indesejáveis, corroborando o

que foi descrito por diversos autores, que citam os efeitos físicos e

psicossociais na revisão da literatura deste estudo.

Músico 12 – “Som agradável... eu não gosto muito de som alto...

batida muito alta, essas coisas assim... eu gosto de um som, rock, o que



for, mas assim... eu não gosto de som numa altura que saia fora do  padrão

de... decibéis, acho que o ouvido não suporta”.

Concordamos com Russo (1993) quando disse que alguns

estímulos sonoros podem ser responsáveis por reações que se manifestam

através da intolerância, desconforto, dor e perdas auditivas irreversíveis,

que comprometem a qualidade de vida do indivíduo como um todo.

A qualidade desagradável mostrou como os sujeitos desta

pesquisa são afetados por sons com freqüências “irregulares” e por sons

agudos.

As reações das pessoas diante do ruído podem ir além do mal

estar físico, elas podem apresentar uma gama de sentimentos negativos

quando expostas a ele. O ruído tem o poder de fazer as pessoas sentirem-

se insatisfeitas, impotentes para solucionar problemas, agressivas e

ansiosas (Job 1988 e 1993). Ele é fonte de irritação e incômodo e além de

obrigados a lidar com o ruído em meio às pressões e exigências do

trabalho, metalúrgicos e músicos podem desenvolver como “saldo” uma

perda auditiva.

Os metalúrgicos relataram:

Metalúrgico 1 – “(...) mas o som muito agudo, o chiado... eu acho

irritante. Pra mim eu acho irritante”.

Metalúrgico 2 – “Desagradável seria o barulho de uma lixadeira, é

um barulho alto, desagradável”.

Metalúrgico 4 – “Agora um desagradável, que mais me incomoda

é o som da lixadeira que tem aqui dentro”.



Os músicos relataram:

Músico 9 – “Desagradável? Uma buzina”.

O Músico 8 foi sucinto e definiu som agradável como aquele que

“não incomoda” e desagradável como o que “incomoda”.

As respostas encontradas a respeito dos níveis de pressão sonora

elevados foram muito importantes para verificarmos a consciência dos

sujeitos dessa pesquisa. Por consciência, utilizando-nos dos conceitos do

educador Paulo Freire, entendemos “um caminho para algo fora de si

mesmo que o rodeia e o apreende graças a seu poder de 'ideação'.

As pessoas tendem a achar que a música, porque bela, não é

prejudicial à saúde auditiva, porém ela aparece no discurso dos

metalúrgicos e músicos como desagradável quando elevada, o que nos leva

a crer no início do processo de modificação da cultura (de que o belo não

pode ser nocivo). Ruído e música se equivalem, no que diz respeito ao risco

que representam à saúde dos sujeitos. Além de afetar o sistema auditivo, a

exposição diária traz conseqüências como zumbido, interferência na

comunicação, incômodo ambiental, queda no desempenho das atividades,

dores de cabeça e outros tantos já mencionados. Desencadeiam as mesmas

reações e devem ser vistos com o mesmo nível de periculosidade.



5. DISCUSSÃO DA HIPÓTESE QUE NÃO SE
COMPROVOU

Consideramos que ambos os grupos atribuíram alta valoração à

audição e relataram que a audição é “tudo”, entretanto, as falas são

diferentes, o “tudo” de um não parece ter o mesmo significado que o “tudo”

do outro, pelo contrário, é bem diferente. Igualmente importantes, mas

extremamente distintos.

Nesta perspectiva de significação, Verhaegen (1999) destacou

que a relação dos sujeitos com os objetos varia conforme as significações já

adquiridas em outras práticas (ou sua ausência) com esses mesmos

objetos, logo podemos dizer que a relação dos sujeitos com a audição será

diferenciada conforme a vivência que possuem em relação à ela.

Para cada sujeito há um conjunto de crenças e regras que

determina o modo como institui sua forma de vida, isto é, como ganha

textura subjetiva e como determina comportamentos, estilos e práticas

sociais. A etnia a que pertencemos, a profissão a que nos dedicamos, as

associações das quais fazemos parte e até os esportes que praticamos, são

referências que podem diferenciar a formação e a relação mantida com o

som. A história individual e a vivência sócio-cultural são fatores que

implicam diferentes maneiras de metalúrgicos e músicos valorizarem a

audição e sua preservação.

Os metalúrgicos talvez tenham falado “tudo” por não

conseguirem se expressar melhor, que somado ao fato de serem



questionados por uma fonoaudióloga, significada por eles como especialista,

conhecedora e estudiosa do assunto, fez com que eles se sentissem na

obrigação de saber o que é e valorizar a audição. Eles mostraram que

aprenderam o que ouviram em palestras e folhetos, alguns provavelmente

seriam capazes de repetir quase que literalmente tudo o que já ouviram a

respeito da preservação auditiva, sem que isso signifique, de fato, que eles

tenham compreendido a mensagem.

Targino (2001) mencionou que a informação atua como

instrumento propulsor do desenvolvimento do conhecimento humano, das

nações e dos povos. Concordamos com a autora, quando estabelece a

distinção entre informação e conhecimento, em que a primeira atua como

matéria-prima do segundo. O conhecimento é um corpo sistemático de

informações adquiridas e organizadas, que permite ao indivíduo

compreender, então podemos dizer que é através da compreensão que o

ser humano transmuta informação em conhecimento.

“O conhecimento exige uma posição curiosa do sujeito frente ao

mundo. Requer sua ação transformadora sobre a realidade. Exige uma

busca constante. Implica invenção e reinvenção. Reclama a reflexão crítica

de cada um sobre o mesmo ato de conhecer pelo qual se reconhece

conhecendo e, ao reconhecer-se, assim, percebe o 'como' de seu conhecer

e os condicionamentos a que seu ato está submetido. Conhecer é tarefa de

sujeitos e não de objetos. E é, como sujeito e somente enquanto sujeito,

que o homem pode realmente conhecer" (Freire 1980).

Em termos de informação quantitativa, sistematizada, o

metalúrgico a tem em maior quantidade, porém ela é, muitas vezes,



truncada, nem sempre compreensível e por isso não o alcança. Geralmente,

os profissionais de saúde tratam-na de forma fragmentada e dissociada da

realidade sócio-cultural dos trabalhadores, usando léxico, ilustrações e

réplicas, adequados e didáticos, próprios àquela área específica de

conhecimento, entretanto se esquecem que o trabalhador não tem acesso a

esse vocabulário.

Um outro agravante para a não apreensão dessa informação

pelos metalúrgicos é a maneira como é transmitida, geralmente de forma

impessoal, com frases clichês que não requerem raciocínio crítico, em uma

receita pronta e inquestionável.

No que tange à informação, estamos de acordo quando Klein

(1985) aponta as seguintes anomalias paradigmáticas: a transmissão da

informação como um artefato técnico, ignorando a dimensão social; a

definição da informação derivada de um dado objetivo, através de

procedimentos formais e impessoais; aderência ao modelo burocrático de

organização como máquina, cujo racionalismo causa alienação;

interpretação da informação como um processo autômato, evitando a

participação do sujeito.

Muitas vezes a culpabilização dos trabalhadores é utilizada como

fator de convencimento ao uso do protetor auditivo, colocando-os na

posição de réus, pois caso não sigam o que o profissional “ensina” eles

terão que “arcar com as conseqüências do seu erro”.

Neste momento, ainda que não perceba, o profissional da saúde

está representando o empregador, numa atitude paternalista, que

negligencia a realidade do sujeito, representada pelo aforisma de que é o



profissional que sabe o que é melhor para o paciente (Beauchamp 2002).

Como conseqüência desta situação verticalmente imposta, é provável que

os o profissionais de saúde sejam vistos pelos trabalhadores mais como

adversários potenciais que como co-participantes em potencial da ação

preventiva (Holm 1998).

A conseqüência da adoção deste tipo de postura é,

principalmente, que os trabalhadores não se identificam com o processo e

acabam deduzindo que essa informação é alheia a eles, é uma questão do

outro. Nós, profissionais que nos dedicamos à preservação da audição,

deveríamos nos preocupar menos em “saber” e mais em assumir uma

postura de “estar disponível”, pois o que é informação para um sujeito,

pode ser simples dado para o outro. Freire (1989) afirmou que o ato de

ensinar pressupõe o de aprender.  “Ninguém educa ninguém, os homens se

educam entre si por intermédio de seu trabalho diário”.  Relatou ainda que

todos sabemos algo de algo, ninguém pode crer que possui a verdade

absoluta sobre as coisas, até porque não a possui.  

Segundo Berten (1999) é fundamental compreender o que

emerge da singularidade. A informação neste caso, não é nem o teórico,

nem o simbólico, mas o objeto que emerge entre ambos. Esse caminho de

construção dos objetos emergentes não é linear, ascendente, constante ou

variável, mas marcado por rupturas, inibições, repetições e falhas na

comunicação e requerem cuidado, persistência e atenção.

Concordamos com Engelhardt Jr (1986) quando apontou que

caberia aos profissionais entenderem que quanto mais são capazes de

mostrar aos sujeitos as conseqüências de suas decisões, as razões a favor e



contra outras possíveis decisões, mais eles serão capazes de escolher

racionalmente e de assumir suas responsabilidades, juntamente com eles.

Nosella (2002) afirmou que o trabalhador deve ser um sujeito

ativo em sua própria educação, uma educação participativa, formadora de

valores morais e estéticos que permitam adquirir habilidades de fazer

escolhas, ou seja, uma educação que promova a reflexão, a atitude crítica e

a autocrítica libertadora.

Cocco (1999) apontou que as práticas de educação em saúde

deveriam estar mais voltadas à construção do processo de cidadania, no

que acreditamos profundamente.

Freire (1989) ressaltou que, para criar consciência, o sujeito tem

que problematizar e estar dentro do problema, para que ele mesmo seja um

agente de mudança, pois à medida que o problema proporciona

conhecimento, fornece-lhe os meios para transformar sua ação.

Concordamos com essa abordagem, pois entendemos que a

educação no ambiente de trabalho é instrumento eficaz de produção de

conhecimento e, aplicada à realidade do trabalhador é capaz de promover

mudanças de atitude e desencadear um processo de conscientização.

O processo pedagógico que busca dar ao ser humano uma

oportunidade de descobrir-se através da reflexão sobre a sua existência, a

educação, como ato de conhecimento e prática da liberdade é, antes de

mais nada, conscientização. Implica ação, isto é, uma relação particular

entre o pensar e o atuar. As pessoas se conscientizam mutuamente através

de seu trabalho cotidiano. Ninguém conscientiza a ninguém, o sujeito que



se conscientizou é aquele que foi capaz de descobrir a razão de ser das

coisas. Este descobrimento deve ser acompanhado de uma ação

transformadora.

Para Paulo Freire (1980) conscientização “é o desenvolvimento

crítico da tomada de consciência”. Comporta um ir além da fase espontânea

da apreensão, até chegar a uma fase crítica, na qual a realidade se torna

um objeto cognoscível e o sujeito assume uma posição epistemológica

procurando, de fato, conhecer.

Nessa perspectiva, consideramos o sujeito que vivencia as

experiências, co-responsável pela sua saúde e o fonoaudiólogo assume a

função de ajudá-lo a definir estratégias e cuidados necessários para

preservar sua audição e manter sua integridade física, dentro de um

contexto condizente com a sua condição e realidade sócio-cultural.

O conhecimento e a compreensão da importância atribuída à

audição e sua preservação são peças-chave na prática clínica, na produção

do conhecimento na fonoaudiologia e na busca por redefinições do modelo

de assistência aos sujeitos expostos ao ruído, contribuindo para uma prática

mais humanizada e para a consolidação de novos paradigmas norteadores

nos quais a percepção subjetiva possa ser entendida como essencial no

trabalho preventivo, parceira, no objetivo maior de prevenir alterações ou

complicações delas, evitar ou adiar incapacidades e promover o bem estar

físico, psicológico e social.

Diante desta realidade, o “tudo” do músico exprime sua bagagem

cultural subjetivada mediada pela arte, representada pela música.



A música aumenta a sensibilidade humana e amplia a

comunicação não verbal, o efeito sentimental depende do grau de

sensibilidade do sujeito e a influência sobre o cognitivo depende da cultura

musical da pessoa. A música atua ainda, como um estimulador poderoso da

imaginação, ativando os registros subconscientes e criando a necessidade

de exteriorizar, sob forma de acompanhamento ou de criação musical no

sentido amplo: corporal, oral e instrumental.

Por estimular em alto grau os circuitos cerebrais, a música ajuda

no raciocínio lógico e matemático, contribui para a compreensão da

linguagem, para o desenvolvimento da comunicação e o aprimoramento de

outras habilidades.

Ao ouvir ou acompanhar música, o indivíduo sente concretizarem-

se as suas realidades interiores, ao mesmo tempo em que se liberta das

tensões. “A música harmônica pode revelar a sensibilidade sensorial e

afetiva, mas, para que seja completa, deve também compreender uma

organização cerebral de análise e síntese, a tomada de consciência do

ritmo, do som, da melodia e da harmonia, apela à inteligência”. (Hirsh)

Bertoni (2001) considerou que o fato de não se ter acesso à

cultura não permite ao indivíduo a aquisição do conhecimento de outros

aspectos culturais que expressam a cultura do povo, seus valores e suas

lutas. Em seu entender, a música é a expressão do pensar e sentir das

pessoas de uma determinada época. Além de proporcionar prazer, ela

também pode informar e conscientizar, pois a música age estimulando a

inteligência, a imaginação e a criatividade das pessoas.



Finalmente, concordamos com Porto (2007) quando afirmou que

a “mais importante função do artista em nosso tempo é contribuir para uma

tomada de consciência do novo ou do desconhecido, incitar para o

alargamento da consciência e, conseqüentemente, para a modificação do

ser humano e da sociedade”, construir agentes ativos e “não apenas

expectadores passivos ao que ocorre fora de nós.”

Esperamos, partindo desta reflexão sobre a semelhança da

exposição e diferença dos conteúdos subjetivos, ter contribuído para a

construção de ações focadas nas realidades dos sujeitos, tanto metalúrgicos

como músicos, de modo a adequarmos nossos conhecimentos às suas

diferentes realidades e assim afetá-los, para que se torne viável a

construção de educação, saúde e cidadania.



6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada se propôs a responder duas questões: Qual

a importância que músicos e trabalhadores atribuem à audição e sua

preservação e se acesso à informação implica uma maneira distinta de

atribuir importância à audição.

A importância da audição e sua preservação puderam ser

observadas nos conteúdos de todas as categorias, mostrando que tanto

metalúrgicos quanto músicos encontram-se relativamente bem informados

a respeito dos riscos auditivos a que se encontram submetidos e da

existência de medidas preventivas.

Esse resultado não confirmou nossa hipótese que os metalúrgicos

são uma classe profissional mais consciente a respeito da audição e sua

preservação que a classe dos músicos, já que ambos os grupos atribuíram

alta valoração a ela. A diferença entre as rotinas de exposição ao ruído dos

dois grupos, também não implicou diferença significativa no teor dos

discursos.

Como pudemos observar pelas respostas, os músicos apresentam

uma visão mais qualificada desta questão, o que pode ser atribuído à

estreita relação, via música, com o universo da arte, o que lhes propicia

maior aquisição de cultura, sugerindo que as “elites” possuem a

possibilidade de moldar o seu discurso graças a seu acesso diferenciado a

mecanismos geradores de poder, como renda, educação e cultura (Sodré

1998).



Músico 12 – “Audição é... acho que é o principal sentido que a

gente tem pra nossa profissão”.

Músico 8 – “Importantíssima”.

Músico 10 – “Ah! Eu rezo... Eu acho que eu preciso começar a

proteger meu ouvido...nas diversas situações que ele é exposto a ruído

excessivo e alto...Eu acho que não tem outra coisa, passar remedinho,

passar água, sei lá....não tem o que fazer, tem que proteger o ouvido com o

protetor”.

Músico 7 – “É... Estar sempre consultando com um profissional na

área, no caso, o fonoaudiólogo. Quando eu.. to exposto, não to precisando

usar o ouvido, proteção. Eu acho que é isso, e...quanto mais eu souber pra

prevenção pra isso eu vou acatar aí”.

Com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento de

pesquisas voltadas para a educação e a promoção em saúde, procuramos

sensibilizar os profissionais da área de saúde sobre a necessidade de

fortalecer o elo de saberes entre profissionais e trabalhadores. Precisamos

examinar e compreender o comportamento das comunidades da maneira

mais rigorosa e profunda possível. Como cada comunidade possui seus

saberes próprios em relação a hábitos e crenças para a promoção da saúde,

cabe ao profissional elucidar os valores e saberes para com eles aprender.



      7. UMA ESTÓRIA PARA TERMINAR

Valorizar tudo o que foi feito, dizendo como eu uso a

subjetividade na prática, ou seja, que diferença faz eu me aproximar das

pessoas desta forma, ou fazer áudio e mostrar o corte sagital da orelha?”

Não sei dizer onde esta colocação ficou mais gravada, se no

gravador ou na cabeça. Vou arriscar a minha cabeça. Esta foi a primeira

fase do processo, depois veio outra mais difícil ainda, como fazer isso?

O primeiro impulso foi idealizar um PPA com base neste trabalho.

De acordo com Carnicelli (1988), os Programas de Preservação Auditiva têm

alguns aspectos em comum, como a avaliação dos riscos a que os

trabalhadores encontram-se expostos, a mensuração da audição, medidas

de controle de ruído na fonte sonora, distribuição de protetores auriculares

e orientação ao trabalhador. O meu não seria tão diferente deste modelo,

acrescentaria tão somente a escuta, mas talvez ela passasse despercebida,

pois escutar o que os sujeitos têm a dizer pode parecer apenas um detalhe,

óbvio e sem muito significado. Todo profissional de saúde ouve o que o

sujeito fala, mas é neste ponto que o PPA poderia ser distorcido, pois ouvir

o que o sujeito fala é absolutamente diferente de escutar o que ele tem a

dizer.

Esta mudança de postura diante do trabalhador faz toda a

diferença, por isso decidi substituir a receita do PPA pelo relato da minha

experiência, pela minha história, a que me fez mudar a forma de ver a



saúde ocupacional. Acho que desta forma minha contribuição de

conhecimento para a área será muito maior.

Ora, se os funcionários não tomavam o problema como seu

embora sempre tenham mostrado que possuíam as informações a respeito,

não era de se acreditar que estivessem conscientizados, que se apropriaram

dos riscos a que estão sujeitos, antes haviam se apropriado de um discurso

tecnicista para descrever o que esta sendo pedido para ser descrito.

A importância em valorizar o que pensam os trabalhadores e

conseguir uma aproximação real com eles é igualmente importante na

preservação auditiva que possuir conhecimento sobre o assunto.

Fui monitora de áudio por dois anos e costumo dizer, não

preterindo as outras áreas de conhecimento da Fonoaudiologia, que me

identifico com a audiologia “desde sempre”. Essa monitoria fundamentou

minha prática profissional no que diz respeito à aquisição de

“conhecimento”.

Quando me formei, há dez anos, tinha as informações e conhecia

as técnicas, mas como todo jovem profissional, era idealista e ingênua.

Acreditava que “tudo aquilo que sabia” em relação à PAIR era suficiente

para conseguir um Programa de Preservação Auditiva (PPA) eficiente.

E assim, passei alguns anos trabalhando embasada na teoria e

técnica aprendidas na graduação. E lá se vão palestras, entrevistas,

folhetos, esclarecimentos e recomendações com o discurso clichê da maioria

dos profissionais da área: “A perda é irreversível; Use o protetor sempre



que estiver trabalhando; Não coloque nada dentro das orelhas, etc, etc,

etc”.

Um dia, após a realização de uma audiometria, um funcionário

resolveu tirar dúvidas e perguntou sobre alguma outra forma individual de

atenuação do ruído que não o protetor e a resposta foi: Não tem outro, eu

sei que incomoda muito, às vezes até dói, mas ainda não inventaram nada

para substituí-lo”.

E para a minha surpresa, ele disse: “A senhora reconhece que a

gente não tem que gostar de usar o EPI? Então, agora eu acredito que ele

protege mesmo, porque senão a senhora não ia falar pra gente usar uma

coisa que incomoda.”

Eu nunca tinha falado que eles não tinham que gostar de usar o

protetor auditivo! Mas é tão óbvio, eu nunca tinha falado porque tinha

certeza que eles sabiam, afinal eles  é que usam o protetor! Era tão claro

para mim! Mas ele estava coberto de razão, eu vivia falando que às vezes o

protetor incomoda, mas nunca tinha falado que eles “podem” não gostar,

porque não é para gostar mesmo.

Percebi que toda a teoria sozinha não valia quase nada na

prática, se não soubesse expressá-la. Eu precisava dar um jeito de “descer

do pedestal” em que aqueles funcionários me colocaram, porque senão meu

PPA não funcionaria, eu sabia disso.

Mas como? Como conhecer as dúvidas reais dos funcionários?

Como ter acesso a eles se não lhes era uma “igual”?



Como não sabia por onde começar, resolvi fazer o que a gente faz

no interior, dar “Dois dedinhos de prosa” com eles, sempre que possível. Eu

sempre fui atenciosa e sou falante, mas queria conversar com eles sobre os

assuntos deles. Aproveitava as deixas que surgiam e conversava sobre os

assuntos mais diversos, futebol, novela, política, o boato da semana,

qualquer assunto. Isso tornou-se uma constante. Brinco que consegui

“entrar na turma”.

Bingo! Começaram a aparecer as dúvidas, aquelas que faziam

sentido, aquelas que você conta escondido, “senão todo mundo ri da sua

ignorância”, me disse um funcionário. Constatei que eram dúvidas simples,

e citarei algumas: A pressão que o protetor faz pode estourar meu

tímpano?; Eu preciso mesmo lavar o protetor todo dia? Eu acho tão chato;

Eu uso protetor assim, meio mais ou menos. Eu sei que está errado, porque

você falou, mas faz mal mesmo?; Cotonete não pode usar? Mas vão falar

que eu sou porco; E essa coceirinha que me dá de vez em quando?; Às

vezes, quando está frio e saio de casa me dá uma pontada no ouvido, é

normal?; Quando fico gripado tenho zumbido, está certo isso?; Você sabe

se gravidez dá surdez? Minha mulher não está ouvindo direito; além destes,

todos os questionamentos possíveis em relação à audição das crianças,

entre muitos outros, inclusive fora da área de atuação.

E por que essas pequenas (mas as mais importantes, porque

próprias) dúvidas não apareciam antes?

Por causa do meu discurso, da postura que, equivocadamente, eu

mantinha de querer “ajudar”, estava tudo errado para uma relação que

tinha que ser construída, sem julgamento de saber ou poder.



Percebi que diminuir a distância que existia entre profissional e

trabalhador requeria uma pequena mudança, a de ser gente de verdade,

como eles, e trazia consigo mudanças imensas.

Hoje, gasto muito mais tempo para fazer bem menos exames,

continuo pedindo aos funcionários que usem o EPI, não apenas pela

atenuação e proteção, por tudo isso e mais, digo que “assim eles garantem

o meu emprego, contribuem com o meu trabalho e de quebra ainda podem

evitar a perda de audição. Olha que maravilha!”. E outras piadinhas, eles

riem e fazem questão de me contar o que aconteceu com a audição de um

filho, que “o bico do sapatão é que está incomodando”, o protetor auditivo,

ele nem sente mais. Ou “Olha! Me acostumei tanto com ele que outro dia

saí da empresa e quando vi estava com ele no supermercado” e outros

relatos que entendo como uma relação de confiança que se estabeleceu.

Continuo passando todas as informações que aprendi lá atrás,

continuo usando toda a teoria e técnica como sempre usei, mas agora somo

ao meu trabalho muita atenção, disponibilidade e bom humor.

Acredito que esta é uma experiência que precisava ser relatada,

mesmo correndo o risco de ser um capítulo de auto-ajuda no meio de uma

dissertação de mestrado. O profissional que atua na saúde ocupacional está

em contato com muitos sujeitos e precisa considerar relevantes as questões

subjetivas envolvidas, o trabalhador “sabe” o que precisa fazer, é preciso

que eles façam porque querem, não porque são obrigados. Esse, no meu

entender, é o primeiro passo na direção da conscientização.



Não tenho todas as respostas, mas passei a enxergar os

trabalhadores com “olhos de ver” e, na minha prática clínica, o resultado se

mostrou bastante satisfatório.

Acredito que é uma outra forma de trabalhar, nem melhor, nem

pior, diferente do padrão assistencialista que ainda domina a saúde, por ser

mais humanizado. Acredito que vale a pena tentar.

 

“O homem é, em si, um corpo consciente porque quando ele olha as estrelas, as olha com
seu corpo todo, suas mãos, tomando consciência, porque a consciência não está
localizada no lado direito do corpo, esperando ser preenchida. O homem é todo

consciência”

(Paulo Freire)
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9. ANEXOS

Anexo 1

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Programa de Pós-Graduação em Fonoaudiologia

Mestranda: Renata Ribeiro Rodrigues Neves

Orientadora: Iêda Chaves Pacheco Russo

TERMO DE CONSENTIMENTO

Eu, _______________________________________________________,

abaixo assinado, portador da carteira de identidade

nº________________________ declaro ter sido informado, verbalmente e por

escrito, a respeito da pesquisa intitulada “A importância que trabalhadores e

músicos atribuem à audição e sua preservação”, do curso de Pós-Graduação em

Fonoaudiologia, realizada pela fonoaudióloga Renata Ribeiro Rodrigues Neves,

CRFa  8628 e concordo em participar, espontaneamente, submetendo-me à

entrevista, uma vez que foi garantido o meu anonimato. Foi esclarecido que

todas as informações serão utilizadas somente para fins acadêmicos e ficarão

sob sigilo, sendo possível posteriormente, serem divulgadas em revista científica

de áreas afins.

Espírito Santo do Pinhal, ____ de ______________ de _______ .

__________________________________________________

Assinatura do Participante



Anexo 2

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AO PARTICIPANTE

DESSE ESTUDO

O Sr. está sendo convidado a participar da pesquisa que se intitula “A

importância que trabalhadores e músicos atribuem à audição e sua

preservação”.

O objetivo desse estudo é verificar a importância que trabalhadores e

músicos atribuem à audição e sua preservação.

Essa pesquisa é requisito parcial para a obtenção título de Mestre em

Fonoaudiologia, pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a

orientação da Profa. Dra. Iêda Chaves Pacheco Russo.

Caso aceite participar como sujeito dessa pesquisa, sua participação

consistirá em uma entrevista, de aproximadamente 40 minutos, que será

gravada em gravador digital Panasonic modelo RR-QR160, para posterior

transcrição.

Não existem benefícios diretos para o sujeito desse estudo.Não existem

riscos ou desconfortos associados a esse projeto.

O Sr. receberá tantas interrupções quanto necessárias durante a

realização da entrevista.

Fica claro que sua participação é voluntária, não sendo obrigado a

responder as questões se não quiser, mesmo que já tenha assinado o

consentimento de participação. Se desejar, poderá retirar seu consentimento a

qualquer momento, e isso não lhe trará prejuízo algum.

Não será pago nenhum valor em dinheiro ou qualquer outro bem pela sua

participação, assim como o Sr. não terá nenhum custo.

Os seus dados serão mantidos em sigilo. Serão analisados em conjunto

com os de outros participantes e não serão divulgados dados de nenhum

participante isoladamente. O Sr. poderá esclarecer suas dúvidas durante toda a

pesquisa com a fonoaudióloga Renata Ribeiro Rodrigues Neves, CRFa 8628,

pelos telefones (19)  3651-1634 ou (19) 8125-5595.



Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações

que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “A importância que

trabalhadores e músicos atribuem à audição e sua preservação”.

Eu discuti com a fonoaudióloga Renata Ribeiro Rodrigues Neves, CRFa

8628 sobre minha decisão em participar do estudo. Ficaram claros para mim

quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, a

ausência de desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de

esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha paticipação é

isenta de despesas. Concordo voluntariamente em participar desse estudo e

poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o

mesmo, sem penalidades ou prejuízo.

-------------------------------------------------------------------------

                                Nome do participante

---------------------------------------------------------                  -----------------

         Assinatura do participante                                             Data

---------------------------------------------------------                  -----------------

        Assinatura da testemunha                                               Data

Eu, Renata Ribeiro Rodrigues Neves, CRFa 8628, como pesquisadora

responsável, comprometo-me a utilizar os dados coletados somente para essa

pesquisa.



Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento

Livre e Esclarecido desse sujeito para a participação nesse estudo.

------------------------------------------------------ -----------------

Renata Ribeiro Rodrigues Neves – CRFa 8628                                   Data



Anexo 4

Entrevistas na íntegra

Sujeito/Metalúrgico 1_________________________________________________

P1 - O que é a audição para você?

S1 - Pra mim é... é fundamental.  A audição, o ouvido aí né?  É cuidar pra ouvir bem... Não
agora, porque agora está tudo bem, mas futuramente, pra não ficar debilitado na audição
aí... É muito importante, né?

P2 - Você acha que ouve bem?

S1-Eu acho que sim.

P3-O que é um som agradável e um desagradável para você?

S1-Eu acho que eu gosto mais de sons graves, assim eu acho mais agradável. Agora o som
agudo, apesar de eu gostar de som, de música aguda, mas o som muito agudo, o chiado...
eu acho irritante. Pra mim eu acho irritante.

P4-Que efeitos você sente quando exposto ao ruído?

S1-Ah...de imediato assim,... Só mais a irritação mesmo, mas... No final do dia me dá dor de
cabeça, eu fico estressado.

P5-Que efeitos você sente quando exposto à música?

S1-Ah, a música... é muito agradável pra mim.

P6-Depois do trabalho como você se sente física e auditivamente?

S1- Depois do trabalho eu sinto... é... como se fosse um cansaço no ouvido assim, parece
que o ouvido está... Cansaço e faz barulho e tal, depois que você tira o protetor auricular
você acho que vai... relaxando assim um pouco. Depois de uns 30 minutos assim você ainda
fica meio baqueado assim, de som, mesmo usando o protetor.

P7-Acha que você pode ter uma perda auditiva?

S1-Eu acho que futuramente sim.

P-O que mudaria na sua vida se tivesse?

S1-Nossa, mudaria tudo. Acho que o som é muito importante e... E a sua falta deixa
dependente até... dos outros que ouvem bem.

P8-Você acha possível evitar uma perda de audição?

S1-Possível acho que sim.

P-O que você faz para isso?

S1-Evitar de ficar perto do lugar onde está muito barulho, mesmo com o protetor e usar o
protetor né?

P9-Quando eu falo em proteger o ouvido o que lhe vem à cabeça?

S1-Protetor auricular.

P10-Qual a sua opinião sobre avaliação de audição?

S1-Ah... Eu acho ótimo a avaliação.  Acho que poderia ser feita até 2 vezes por ano,
principalmente pra quem tem ou teve algum problema com...  relativo à audição, porque
mesmo sendo um exame periódico... se a gente for ver, é um exame rápido, eu acho que se
der algum problema já serve de um alerta pra gente procurar... é... mais a fundo o que está



acontecendo, o que é que é, o que é que não é, às vezes serve de um aviso pra você correr
atrás.

Sujeito/Metalúrgico 2_________________________________________________

P1-O que é a audição para você?

S2-Audição acho que é tudo. Todo barulho do som que você escuta né

P2-Você acha que ouve bem?

S2-Acho que sim.

P3-O que é um som agradável e um desagradável para você?

S2-Desagradável seria o barulho de uma lixadeira, é um barulho alto, desagradável. Agora
um som agradável seria você estar no meio de uma natureza, com pássaros cantando, você
estar num lugar tranqüilo.

P4-Que efeitos você sente quando exposto ao ruído?

S2-Nada, a partir do momento em que você está protegido né?

P5-Que efeitos você sente quando exposto à música?

S2-Tipo assim, se eu estiver em casa e o som estiver alto e eu não estiver perto, pra mim
tudo bem. Agora dentro de um carro, o som muito alto pra mim incomoda, atrapalha.

P6-Depois do trabalho como você se sente física e auditivamente?

S2-Depois do trabalho normal, tranqüilo, por enquanto... Até agora tranqüilo (risos).

P7- Acha que você pode ter uma perda auditiva?

S2-Tipo assim, mesmo estando protegido, sei lá, pode ser capaz de... ter alguma coisa, mas
eu uso... Procuro usar corretamente. Espero que não.

P-O que mudaria na sua vida se tivesse?

S2-Várias coisas né?... tipo assim... eu gosto de escutar música, já não ia poder escutar,
entendeu?... é... você conversa, as pessoas conversam, brincam, tudo, e você não ia escutar
nada, então seria... uma coisa muito importante, seria perda e ia te incomodar porque se
você está acostumado a ouvir e você perder vai ficar totalmente diferente.

P8-Você acha possível evitar uma perda de audição?

S2-Eu acho que sim, né?

P-O que você faz para isso?

S2-Eu trabalho corretamente com o protetor auricular.

P9-Quando eu falo em proteger o ouvido o que lhe vem à cabeça?

S2-Pra mim proteger meu ouvido, não seria?... o meu abafador de ruído né?

P10-Qual a sua opinião sobre avaliação de audição?

S2-Ah, eu acho interessante. Porque, tipo assim, os sons são bem variados, tem um alto,
tem uns mais baixos, então se você realmente escuta você vai erguer o braço, vai falar que
você está escutando. Eu acho que não adianta você querer enganar também, porque você
não está enganando ninguém, está enganando a si próprio. Então eu acho bom.

Sujeito/Metalúrgico 3_________________________________________________

P1-O que é a audição para você?



S3-Ah, a audição é... como que eu posso dizer pra você?... Pra gente humana é tudo né?...
porque... tem que tomar cuidado com a audição porque... tudo o que você faz hoje tem que
ouvir. Junto com o olho, a audição é o mais importante do corpo humano né?

P2-Você acha que ouve bem?

S3-Ah, eu acho que eu ouço bem.

P3-O que é um som agradável e um desagradável para você?

S3-Ah, um som agradável dentro da própria firma não tem um som agradável assim né?
Um som agradável é um... que dá pra todo mundo conversar, numa rodinha de amigo... com
o seu encarregado, ou com o seu patrão, dá pra conversar normal. Você ficar gritando é um
negócio terrível.

P-E desagradável?

S3-Desagradável? Falar pra você, quando você está na sua casa, aquele cara... o cara passa
aquele carro correndo, com aquele som alto, que era só pra ele escutar, pra todo mundo
escutar, acho que som desagradável é isso... Ou mesmo em algum lugar, num barzinho, ou
mesmo aqui dentro da (nome da empresa) o pessoal fala, vai se comunicar e... aqui dentro
umas pessoas gritam, parece que estão até te agredindo com as palavras.

P4-Que efeitos você sente quando exposto ao ruído?

S3-Ah... Efeitos?

P-Você sente alguma coisa?

S3-Ah... é... você sente incomodado né, porque você tem que ficar aqui com aquele negócio
na sua cabeça e o som ele entra dentro da cabeça da gente e aí... é difícil.

P5-Que efeitos você sente quando exposto à música?

S3-É... quando é um som... tolerável... tudo bem, uma música agradável, não um rock...
tudo... pesado... é demais... porque hoje o povo não tem muita cultura né?... Qualquer
coisa, funk... a letra é ruim, estão escutando e falam que é bom né?

P6-Depois do trabalho como você se sente física e auditivamente?

S3-Meu ouvido eu não sinto muito mal não, mas fisicamente, você fica assim, no calor, o
sapatão é muito pesado, você ficar 8 horas, você fica em pé, e numa posição só, você fica
um pouco cansado, chega 6ª feira você já está esgotado já.

P7-Acha que você pode ter uma perda de audição?

S3-Se a gente num... seguir a “médica”, nos exames periódico todo ano, que ela explica pra
gente que... como que a gente deve usar... a  proteção. Senão a gente pode perder a
audição.

P-O que mudaria na sua vida se tivesse?

S3-Ah... eu acho que eu diria tudo porque você vai só ver e não vai escutar nada.

P8-Você acha possível evitar uma perda de audição? E o que você faz para isso?

S3-Ah... Claro que é possível... igual eu falei pra você, tem que fazer o que?  Chegar aqui,...
colocar a proteção corretamente, não deixar só a pontinha para o  segurança não... então é
isso aí, evitar é... coisa com ponta, alguma coisa vai no médico... se tiver algum problema
vai no médico. Então é melhor.

P9-Quando eu falo em proteger o ouvido o que lhe vem à cabeça?

S3-Seria o protetor né? Tudo... ou seja eu acho que é tudo... que eu falei até agora.



P10-Qual a sua opinião sobre avaliação de audição?

S3-Boa. Eu acho que é boa porque... você faz no seu aparelho, certinho... o som... se está
bom ou não, já eu posso dizer... é... avaliação médica já, física é... eu acho que deixa a
desejar porque ele vem... todo ano ele vem... você tem alguma ocorrência, ele não te diz
nada, tira a pressão, o batimento cardíaco, se você diz: “Doutor, eu to com problema”, “Ah,
você está apto a trabalhar, procura um médico”. Então eu acho que a pessoa não tem... ah
é... conversando com um rapaz até instruído, que é o M. C. ele falou assim... que o exame
de ouvido se for ver é um exame bom, porque ele vai lá, fica lá, vê se está escutando ou
não... já o exame periódico físico que ele faz, o exame médico você tem ah... as 9 hora tem
que ir lá no médico, sabendo que “Ah, está apto a trabalhar”... a pessoa quer saber... um dia
você está bem, outro dia você está mal, um dia a pressão sua está em 12 por 8, outro dia
pode estar por 6. Tem dia que você chega aqui pode estar meio estressado ou nervoso, cada
dia... eu acho que o da audição é bem... bem “relativo” porque se você falar que... que a
gente está com problema a gente está, se você falar que não está não está, porque a gente
faz o exame corretamente. Não é porque você está aqui não, porque eu ia falar também. É
correto, certinho.

Sujeito/Metalúrgico 4_________________________________________________

P1-O que é a audição para você?

S4-Ah... A audição é um... ah! Como que eu explico?... é um... seria... um bem, um dom,
um bem que a gente tem e... É isso.

P2-Você acha que ouve bem?

S4-Ah! Ouço.

P3-O que é um som agradável e um desagradável para você?

S4-Ah... pra mim um som agradável é uma música né?  Agora um desagradável, que mais
me incomoda é o som da lixadeira que tem aqui dentro.

P4-Que efeitos você sente quando exposto ao ruído?

S4-Ah... quando o barulho é muito alto me dá um tonteiro de cabeça.

P5-Que efeitos você sente quando exposto à música?

S4-Ah... Me dá um pouco de sono.

P6-Depois do trabalho como você se sente física e auditivamente?

S4-Trabalha, a tarde se sente um pouco cansado né?  E o ouvido... se a gente for sair tarde
da firma, parece que fica mais... até um pouco... assim, um certo ruído ainda, continua um
pouco, e depois passa.

P7-Acha que você pode ter uma perda auditiva?

S4-Ah... se não tomar cuidado pode.

P-O que mudaria na sua vida se tivesse?

S4-Ah... muita coisa né? Muita coisa.

P-Por quê?

S4-Porque? Ah, porque perde o sentido, bem dizer fica inválido né? Se não estiver ouvindo
direito né?

P8-Você acha possível evitar uma perda de audição?

S4-Ah, eu acho que sim.



P-O que você faz para isso?

S4-Ah, a gente procurar usar o EPI correto.

P9-Quando eu falo em proteger o ouvido o que lhe vem à cabeça?

S4-Proteger?  Ah... vem... uma parte de higiene, de tomar cuidado com os EPI né?  Cuidar
bem deles pra que não ocorra nada de errado.

P10-Qual a sua opinião sobre avaliação de audição?

S4-Ah, é muito boa.

P-Por quê?

S4-Ah, porque constata que se a gente tiver algum problema já é encaminhado a um
médico.

Sujeito/Metalúrgico 5_________________________________________________

P1-O que é a audição para você?

S5-Audição... A audição pra mim significa tudo né? Porque sem a audição é muito difícil... a
gente... vamos dizer assim... entender as pessoas né?

P2-Você acha que ouve bem?

S5-Sim.

P3-O que é um som agradável e um desagradável para você?

S5-Um som agradável. Bom, pra mim é... tudo o que eu posso escutar é um som agradável.
Um desagradável?... Uma ofensa. É extremamente desagradável.

P4-Que efeitos você sente quando exposto ao ruído?

S5-Nada.

P5-Que efeitos você sente quando exposto à música?

S5-Me sinto muito bem.

P6-Depois do trabalho como você se sente física e auditivamente?

S5-Bom... fisicamente é natural a gente ter um desgaste né?

P-E o ouvido, você sente alguma coisa?

S5-Não.

P7-Acha que você pode ter uma perda auditiva?

S5-Acho.

P-Por que você acha?

S5-Porque as vezes né? A gente é falho né? A gente deixa de usar o protetor auditivo né?...
Eu acho que é por causa disso que a gente pode ter.

P-O que mudaria na sua vida se tivesse?

S5-Tem diversas coisas pra mudar né? Eu não tenho... como é que eu vou dizer?... essa
experiência de estar sem a audição.

P8-Você acha possível evitar?



S5-Dá.

P-O que você faz para isso?

S5-Usando... o protetor.

P9-Quando eu falo em proteger o ouvido o que lhe vem à cabeça?

S5-Proteger o ouvido... Eu acho que a gente não deve ficar mexendo com ele né?

P10-Qual a sua opinião sobre avaliação de audição?

S5-Eu acho muito bom.

P-Por quê?

S5-Porque aí a gente vai estar por dentro do que está acontecendo com o ouvido da gente
né?

Sujeito/Metalúrgico 6_________________________________________________

P1-O que é a audição para você?

S6-Ah, o que é que eu falo?

P-O que vier na sua cabeça?

S6-A audição é um negócio importante pra gente né? Pensou o cara falar com a gente e...
não escutar. Eu acho que é um negócio importante.

P2-Você acha que ouve bem?

S6-Eu acho.

P3-O que é um som agradável e um desagradável para você?

S6-Agradável é um som assim, que a gente escuta sem problema, aquela altura, aquele
som, eu acho que é mais ou menos assim.

P-E um desagradável?

S6-Desagradável é aquele barulhento, é... não entende nada que fala e... com barulho
mesmo né?

P4-Que efeitos você sente quando exposto ao ruído?

S6-... Efeitos ruído... não... não.

P5-Que efeitos você sente quando exposto à música?

S6-Quando ela é alta?

P-Qualquer tipo de música.

S6-Ah, eu acho que a gente fica meio... com a  música meio... que relaxa assim né? E tal.

P6-Depois do trabalho como você se sente física e auditivamente?

S6-O ouvido você fala?

P-O corpo e o ouvido.

S6-Assim... quando eu saio do serviço parece que a gente...parece que tampa tudo, sabe?
Eu acho que é  esse aparelho, o protetor né? E no fim de semana a gente sai meio quebrado
né? Merece uma cervejinha.



P7-Acha que você pode ter uma perda auditiva?

S6-Ah, pela minha idade eu acho que eu posso ter uma perdinha assim, mas eu acho que...
não é daquela uma... eu acho que não.

P-O que mudaria na sua vida se tivesse?

S6-Nem consigo imaginar. Não consegue.

P8-Você acha possível evitar uma perda de audição?

S6-Eu acho que sim.

P-O que você faz para isso?

S6-Ah! Eu uso o protetor.

P9-Quando eu falo em proteger o ouvido o que lhe vem à cabeça?

S6-Você está se preocupando com a gente e nós, nós somos obrigados, a firma está...
assim, a firma está exigindo de nós usar o protetor pro nosso bem né?

P10-Qual a sua opinião sobre avaliação de audição?

S6-Ah, eu acho que é um negócio bom. Eu acho que dá um alívio, né? Eu acho que é bom.
Sei lá, pra gente ver né? Se está bem... Esse ano parece que já... não tava igual o ano...
mas acho que... de repente... mas o médico que falou... parece que teve uma perdinha, não
sei... mas o médico é... bom, deixa pra lá.

Sujeito/Músico 7____________________________________________________

P1-O que é a audição para você?

S7-Bom... pra mim é... assim, é... a minha principal ferramenta de trabalho, é tudo pra
mim. É... já diz, é minha principal ferramenta de trabalho. Sem a audição eu não vou
conseguir viver, porque a única coisa que eu faço é voltada para a audição.

P2-Você acha que ouve bem?

S7-Modéstia à parte sim.

P3-O que é um som agradável e um desagradável para você?

S7-Agradável é... quando eu ouço... hoje em dia um som baixo, volume baixo é um som
agradável pra mim.

P-E um som desagradável?

S7-Um som alto, muito alto.

P4-Que efeitos você sente quando exposto ao ruído?

S7-Eu fico um pouco irritado e quero sair do local que está o ruído.

P5-Que efeitos você sente quando exposto à música?

S7-Eu sinto uma sensação agradável, uma sensação boa. Música é... Eu sinto assim... Eu
sinto muita coisa quando eu ouço música, não simplesmente só a audição, o som em si. Eu
sinto sensações boas, eu lembro de... eu tenho lembranças de música, de momentos. Eu ligo
tudo muito a som.

P6-Depois do trabalho como você se sente física e auditivamente?

S7-Depois de um show? Cansado, não quero ouvir nada... Procuro relaxar de uma forma ou
de outra, assim... conversar, ou... mais sair longe do local de trabalho.



P7-Acha que você pode ter uma perda auditiva?

S7-Sim, inclusive meu pai tem perda auditiva grande, minha tia também. E eu tenho muito
medo de ter. Acho que vou ter.

P-O que mudaria na sua vida se tivesse?

S7-Eu ia tentar me adaptar ao máximo... pra tentar continuar a minha vida porque como eu
disse no início... eu vivo em função disso.

P8-Você acha possível evitar uma perda de audição?

S7-Claro. Nossa!

P-O que você faz para isso?

S7-É... Estar sempre consultando com um profissional na área, no caso, o fonoaudiólogo.
Quando eu... não to precisando usar o ouvido, proteção. Eu acho que é isso, e... quanto mais
eu souber pra prevenção pra isso eu vou acatar aí.

P9-Quando eu falo em proteger o ouvido o que lhe vem à cabeça?

S7-Não entendi.

P-Quando eu falo em proteger... Você precisa proteger seu ouvido... O que é que você pensa
em fazer?

S7-Ah! É, tampar o ouvido.

P10-Qual a sua opinião sobre avaliação de audição?

S7-Eu acho boa, mas... eu queria assim... no caso aqui... não tem uma... avaliação melhor.
Que eu já soube de avaliações para ter respostas mais específicas e... Por enquanto eu não
tive. Mas as que eu faço eu acho legal, me satisfaz assim.

Sujeito/Músico 8____________________________________________________

P1-O que é a audição para você?

S8-Importantíssima.

P2-Você acha que ouve bem?

S8-Sim.

P-Por quê?

S8-Por quê? Acho que eu escuto tudo.

P3-O que é um som agradável e um desagradável para você?

S8-Agradável é o que não me incomoda.

P-E um desagradável?

S8-O que incomoda.

P4-Que efeitos você sente quando exposto ao ruído?

S8-Ah... Irritação... Incômodo.

P5-Que efeitos você sente quando exposto à música?

S8-Prazer.

P6-Depois do trabalho como você se sente física e auditivamente?



S8-Fisicamente um tanto cansado e o outro?

P-Auditivamente.

S8-É... um zumbido, na verdade.

P7-Acha que você pode ter uma perda auditiva?

S8-Nesse momento você falou?

P-Em algum momento.

S8-Eu acho que sim.

P-O que mudaria na sua vida se tivesse?

S8-Muita coisa.

P-Por exemplo.

S8-Eu preciso da audição né? Principalmente disso e... prejudicaria muito.

P8-Você acha possível evitar uma perda de audição?

S8-Se eu acho possível? Sim.

P-O que você faz para isso?

S8-Às vezes uso o protetor.

P9-Quando eu falo em proteger o ouvido o que lhe vem à cabeça?

S8-Proteger?... Ah, acho assim... É muito importante pra mim tá? Mas...  como é que eu vou
te explicar isso aí? não sei... protetor?

P10-Qual a sua opinião sobre avaliação de audição?

S8-Avaliação de audição. Audiometria?  Qual a minha opinião? Eu acho muito importante, eu
acho que... é... legal você estar sempre fazendo né?  Justamente, é, justamente pra saber o
nível, se está prejudicando a pessoa ou não né?

Sujeito/Músico 9____________________________________________________

P1-O que é a audição para você?

S9-Audição pra mim? Bom... poder escutar as coisas. Conseguir ouvir.

P2-Você acha que ouve bem?

S9-Acho que sim.

P3-O que é um som agradável e um desagradável para você?

S9-Som agradável? Como assim?

P-O que você escuta e te agrada.

S9-Um som que eu escuto e agrado? O barulho de uma cachoeira, de água, é agradável.

P-E um desagradável?

S9-Desagradável?  Uma buzina.

P4-Que efeitos você sente quando exposto ao ruído?

S9-Exposto a ruído? É... acho que ao final... dependendo se for muito extenso, cansaço.



P5-Que efeitos você sente quando exposto à música?

S9-À música? Relaxamento... Bom, prazer, sei lá, alguma coisa assim.

P6-Depois do trabalho como você se sente física e auditivamente?

S9-Depois do trabalho?... É... com relação à música.

P-Em relação à música.

S9-Acho que cansado, no final cansado. Acho que, só um porém, com relaçãO... engraçado
assim, com relação ao trabalho cansado, mas sempre ao final dos shows extremamente com
energia, tá? É uma coisa muito diferente, não sei explicar o porquê disso aí.

P7-Acha que você pode ter uma perda auditiva?

S9-Se eu acho que posso ter? Com certeza.

P-O que mudaria na sua vida se tivesse?

S9-Nossa! Mudaria muita coisa... A princípio ter que readaptar ao... que eu faço que é mexer
com música né? Eu trabalho com escutar as coisas. Então não tem jeito.

P8-Você acha possível evitar uma perda de audição?

S9-Acho.

P-O que você faz para isso?

S9-O que eu faço? Eu uso protetor auricular quando eu vou tocar.

P9-Quando eu falo em proteger o ouvido o que lhe vem à cabeça?

S9-Proteger o ouvido?... Bom... Maneiras de proteger o ouvido, protetores, difícil. É isso aí,
utilização de protetores auriculares?

P10-Qual a sua opinião sobre avaliação de audição?

S9-Avaliação de audição como? Audiometria?... Então, extremamente importante só que
acho que muito pouco utilizado... Mas extremamente importante.

Sujeito/Músico 10___________________________________________________

P1-O que é a audição para você?

S10-Nossa! Que pergunta! Ah! A audição pra mim é quase... é um instrumento de trabalho.
Pra mim, músico, é tão importante quanto meu baixo.

P2-Você acha que ouve bem?

S10-Eu estou começando a ter sinais que eu estou falando ãh? e o que? demais, mas eu
acho que eu escuto bem.

P-Por que você acha isso?

S10-Ah por que... Musicalmente ou como pessoa? Eu nunca senti que estou deixando de
escutar muito assim, não na verdade. Eu respondi que eu acho que eu escuto bem com
músico, eu tenho o ouvido bom, que eu tiro música e piririparara, mas como eu falei, eu
estou começando a ter sinais que estou falando ãh? e o que? demais... Eu acho que eu estou
começando a ter uma perda auditiva.

P3-O que é um som agradável e um desagradável para você?

S10-Para mim é assim ó... um som agradável, por exemplo, a gente está aqui agora e está
escutando bem de levinho... som de pássaros, você está vendo?  Esse som é bonito e
agradável, mas se esse som for muito alto, pra mim vai ficar desagradável. Então acho que o



que determina o quanto é agradável um som pra mim é o volume. Então o mesmo som que
pode ser agradável pra mim, uma melodia bonita ou qualquer coisa... assim, gostosa de
ouvir, dependendo do volume se torna desagradável pra mim.

P4-Que efeitos você sente quando exposto ao ruído?

S10-Quando eu vou dormir eu sinto um zumbido... Depois de um show assim... em que o
barulho é muito intenso e o show é longo, aí soma-se com o barulho do motor da van no
retorno... pra casa,... então tudo isso incomoda. Na hora que eu deito na cama, parece que
tem uma freqüência lá... me incomodando... até dormir.

P5-Que efeitos você sente quando exposto à música?

S10-Música, prazer, emoção... Ah! Eu adoro.

P6-Depois do trabalho como você se sente física e auditivamente?

S10-É um misto de sensações, né?  Porque pós executar o que a gente faz quando toca, eu
sinto uma adrenalina que eu não consigo desligar independente do meu cansaço físico...
Posso estar morrendo de sono, mas depois de um show eu não consigo desligar e... Muito
menos dormir, mas... você quer saber na audição?

P-Também.

S10-Eu ainda não percebo os sinais que eu falei pra você agora... Só depois, mais tarde,
quando eu vou repousar que vem essa fadiga aí... sei lá.

P7- Acha que você pode ter uma perda auditiva?

S10-Claro.

P-O que mudaria na sua vida se tivesse?

S10-Eu acho que isso é muito... eu acho que eu ia ter que começar... a utilizar com total
freqüência o protetor... porque eu ainda sou muito indisciplinado... só quando eu to muito
incomodado e raramente em show...  mas... ah, eu acho que ia ter que tomar cuidados mil
porque eu dependo disso... sou músico... Ah! Mudaria... eu acho que seria, sei lá, minha vida
viraria do avesso porque eu ia ter que fazer tudo o que eu não faço direito hoje..sou muito
dependente da minha audição, mais do que qualquer pessoa. Não existe isso de mais do que
qualquer pessoa, todo mundo depende da audição, mas por tocar, por ser músico, depende
um pouco mais, né?... Então eu acho que eu ia ter que tomar cuidados que eu não tomo
hoje e eu acho que minha vida... ia ficar em função disso porque... eu dependo do ouvido...
eu acho que ia ficar em situação de alerta total ou então de pânico, dependendo do tamanho
da perda.

P8-Você acha possível evitar uma perda de audição?

S10-Eu acho.

P-O que você faz para isso?

S10-Ah! Eu rezo... Eu acho que eu preciso começar a proteger meu ouvido... nas diversas
situações que ele é exposto a ruído excessivo e alto... Eu acho que não tem outra coisa,
passar remedinho, passar água, sei lá... não tem o que fazer, tem que proteger o ouvido
com o protetor.

P9-Quando eu falo em proteger o ouvido o que lhe vem à cabeça?

S10-Vem aquele aparelhinho pequenininho que você me perguntou lá, que diminui as
freqüências... 20dB eu acho, não sei qual que é o tamanho da proteção... vem ele na minha
cabeça na hora, nem vem mais aqueles é... de obra... mas é isso aí.

P10-Qual a sua opinião sobre avaliação de audição?



S10-A avaliação da audição, ela tem que tem que ter uma freqüência assim... de no mínimo
um ano... e ela é super importante pra justamente ver...o tamanho dessa perda aí ou quanto
você está protegendo o seu ouvido... Eu não sei  se é possível que a pessoa não tenha perda
um ano tocando na noite... mas, é importante pra avaliar isso.

Sujeito/Músico 11___________________________________________________

P1-O que é a audição para você?

S11-Audição é... algo assim... acho que o mais importante, o que eu devo prezar mais pra
dar continuidade... um dos órgãos né... que... é a voz e a audição pra  estar prolongando
minha carreira ainda mais.

P2-Você acha que ouve bem?

S11-Sim.

P3-O que é um som agradável e um desagradável para você?

S11-Som agradável... acredito que seja... é... que tenha freqüências longas, largas, assim...
E uma freqüência irregular seria um som desagradável.

P4-Que efeitos você sente quando exposto ao ruído?

S11-Incomodado... tenso... e... mal humorado.

P5-Que efeitos você sente quando exposto à música?

S11-Ah... Me sinto aliviado, sinto paz.

P6-Depois do trabalho como você se sente física e auditivamente?

S11-Tirando o carnaval, me sinto bem.

P-E no carnaval?

S11-Cansado.

P7-Acha que você pode ter uma perda auditiva?

S11-Acredito que não.  (bate na madeira 3x, isolando)

P-O que mudaria na sua vida se tivesse?

S11-Acho que pula essa pergunta né, porque eu falei não.

P8-Você acha possível evitar uma perda de audição?

S11-Claro.

P-O que você faz para isso?

S11-Nada ainda.

P9-Quando eu falo em proteger o ouvido o que lhe vem à cabeça?

S11-Protetor de ouvido... som menos... assim de volume possível...  para... não ficar
exposto a barulho, a som... não falar em lugar com ruído, barulhento, isso daí.

P10-Qual a sua opinião sobre avaliação de audição?

S11-Ah... que... a pessoa que trabalha com isso... que usa essa ferramenta como trabalho
deveria fazer periodicamente. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, porque eu
nunca fiz.

Sujeito/Músico 12___________________________________________________



P1-O que é a audição para você?

S12-Audição é... acho que é o... principal sentido que a gente tem pra nossa profissão.

P2-Você acha que ouve bem?

S12-Acho que sim.

P3-O que é um som agradável e um desagradável para você?

S12-Som agradável... eu não gosto muito de som alto... batida muito alta, essas coisas
assim... eu gosto de um som, rock, o que for, mas assim... eu não gosto de som numa
altura que saia fora do padrão de... decibéis, acho que o ouvido não suporta.

P4-Que efeitos você sente quando exposto ao ruído?

S12-Hum... acho que... irritação.

P5-Que efeitos você sente quando exposto à música?

S12-Energia legal.

P6-Depois do trabalho como você se sente física e auditivamente?

S12-É... eu acho que ultimamente... bem melhor... acho que quando a gente tocava... que
eu acho que ninguém respeitava o espaço de cada um... que todo mundo erguia muito o
som... as coisas e o som do palco eram muito alto, eu acho que... afetava um pouco a
audição no final, ficava com o ouvido cansado. Hoje em dia eu acho que está mais tranqüilo,
estou terminando bem.

P7-Acha que você pode ter uma perda auditiva?

S12-Eu acho que não.

P-O que mudaria na sua vida se tivesse?

S12-Ah, bastante coisa né... O trabalho nosso é em cima disso.

P8-Você acha possível evitar uma perda de audição?

S12-Acho que sim.

P-O que você faz para isso?

S12-Acho que depois dos shows, no caso, que a gente vai se expor ao PA, onde fazem uns
sons bem altos, usar o protetor.

P9-Quando eu falo em proteger o ouvido o que lhe vem à cabeça?

S12-O protetor

P10-Qual a sua opinião sobre avaliação de audição?

S12-Eu acho... importante. Principalmente a gente que trabalha com isso, eu acho que...
estar sempre fazendo uma avaliação aí.

P10-Qual a sua opinião sobre avaliação de audição?

S12-Eu acho... importante. Principalmente a gente que trabalha com isso, eu acho que...
estar sempre fazendo uma avaliação aí.


