
 

 

 

 

Análise dos níveis de ruídos em unidades neonatal de 
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RESUMO 
 
Em UTI neonatal (UTIN), o avanço tecnológico traz melhorias para qualidade 
mecânica e para humanização do cuidado, o que proporciona garantia de sobrevida 
a recém-nascidos enfermos. No entanto, o ruído ambiental está associado a 
desfechos negativos no desenvolvimento dessas crianças. O objetivo deste estudo 
foi analisar os níveis de ruídos presentes em diferentes UTINs, identificando suas 
principais fontes e relacionando às alterações fisiológicas dos RNs, a fim de traçar 
meios de minimizar os danos potencialmente provocados. Para tanto, foi realizada 
uma revisão integrativa, desenvolvida a partir de buscas eletrônicas nas bases 
Pubmed, Medline, LILACS e Scielo. Observou-se que, em 100% dos estudos, os 
níveis mensurados de ruídos excederam as normas nacionais e internacionais, 
relacionando-se, frequentemente (66,6%), à presença de equipamentos de alarmes 
acústicos. Observou-se, ainda, que os ruídos são mais proeminentes na incubadora 
em relação à sala aberta; que a exposição é maior nas primeiras semanas de 
internamento e que os RNs clinicamente complicados são os mais expostos. Em 
razão do prejuízo causado pelo excesso de ruídos no desenvolvimento dos 
neonatos, deve-se manter constante a preocupação e a verificação dos níveis 
sonoros em UTINs, bem como a identificação de suas principais fontes de emissão e 
elaboração de estratégias para minimizá-los. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Ruídos, UTI, neonatal. 
 
ABSTRACT 
 
In the neonatal intensive care unit (NICU), the technological upgrade brings 
improvements to mechanical mechanics and the humanization of care, which 
ensures survival for sick newborns. However, the environmental concept is 
associated with negative outcomes in the development of these children. The 
objective of this study is the scale of the ricks presents in differences, the aim of the 
dictators are the sources of the boundary provocators. For that, an integrative review 
was carried out, based on electronic searches in Pubmed, Medline, LILACS and 
Scielo databases. It was observed that, in 100% of the studies, the menstrual indices 
were re-examined as a national and international standard, being related, frequently 
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(66.6%), to the presence of acoustic alarm equipment. It was also observed that the 
noises are more prominent in the incubator in relation to the open room; The largest 
weeks of hospitalization are clinically complicated NBs are the most exposed. The 
reason they stand out is the excess noise in the development of newborns, a 
constant concern and an alert of sound levels in NICUs, as well as one of the 
sources of criticism and the elaboration of strategies for minimization. 
 
KEYWORDS: Noise, ICU, neonatal. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

Os estressores e estímulos aos quais o neonato é submetido, de 

imediato, ao nascer provocam alterações de suas respostas fisiológicas1-4.  

Em ambiente de UTI neonatal (UTIN), o avanço tecnológico trouxe 

consigo melhorias significativas, tanto para qualidade mecânica quanto para 

humanização do cuidado, o que proporciona garantia de sobrevida a recém-

nascidos gravemente enfermos.  

No entanto, o ruído ambiental está associado a desfechos negativos de 

desenvolvimento para crianças tratadas em UTIN5, seja ele emitido por 

equipamentos, como ventiladores mecânicos e bombas de infusão, relacionados às 

atividades profissionais ou às vozes em conversação. 

Ruído na UTI neonatal pode, ainda, estar associado a complicações como 

apnéia, bradicardia, aumento da pressão arterial, diminuição da perfusão e menores 

níveis de saturação de oxigênio, especialmente em prematuros, que podem ter um 

limiar mais baixo para excitação induzida por ruído do que os nascidos a termo6. 

A preocupação com os níveis de ruídos e suas implicações motivou a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) a determinar como seguro em 

UTIN níveis sonoros abaixo de 45 decibéis (dB)7, assim como a American Academy 

of Pediatrics (AAP), que normatizou que o nível permitido de exposição do RN ao 

ruído não deve exceder 45 dB8. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 

recomenda, para a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal, níveis de pressão sonora 

de até 40 dB de dia, com redução de 5 a 10 dB à noite9. 

Nesse cenário, considerando o ambiente cercado de pessoas e 

equipamentos com alarmes acústicos, este trabalho visa analisar os níveis de ruídos 

presentes em diferentes unidades neonatal de terapia intensiva, identificando suas 



 

 

 

 

principais fontes e relacionando às alterações fisiológicas dos RNs, a fim de traçar 

meios de minimizar os danos potencialmente provocados.  

2. METODOLOGIA 

O processo metodológico caracterizou o presente estudo em uma revisão 

integrativa, desenvolvida a partir de buscas eletrônicas nas bases Pubmed, Medline, 

LILACS e Scielo. A busca dos dados ocorreu nos meses de março a maio de 2019.  

Foram utilizados, para a busca dos artigos, os seguintes descritores e 

suas combinações nas línguas portuguesa e inglesa: ....  

Os critérios de elegibilidade foram: estudos científicos redigidos nos 

idiomas inglês, espanhol e português; artigos na íntegra e que descrevessem as 

alterações fisiológicas dos neonatos frente aos ruídos em UTIN ou cujos objetivos 

eram a mensuração dos níveis de ruídos em UTIN relacionando-os às suas 

principais fontes emissoras.  

Para os descritores supracitados, foram encontrados 462 artigos. Os 

estudos foram selecionados em 3 fases: leitura do título, do resumo e dos artigos 

completos. Foram excluídos 359 artigos, em razão de o título ser incongruente com 

o objetivo da pesquisa. Ao término da leitura do resumo, foram excluídos mais 57 

artigos. Ao final, foram lidos 49 artigos na íntegra, de modo que a amostra final 

desse estudo foi de 21 artigos. 

 

3. RESULTADOS  

Dentre os artigos que compõem a amostra final da pesquisa, 06 (seis) são 

estudos experimentais realizados nos últimos 05 (cinco) anos (Tabela 1) e que 

fundamentam os resultados do presente estudo. 

Em todos os 06 artigos (100%) selecionados para este fim, os níveis 

mensurados de ruídos excederam as recomendações da Academia Brasileira de 

Normas Técnicas, que é de 45dB7, da American Academy of Pediatrics, cujo limite 

tolerável é de 45dB8 e da Organização Mundial de Saúde, que preconiza níveis 

abaixo de 40dB durante o dia e 30 a 35dB à noite9. 



 

 

 

 

Em 04 artigos (66,6%), foi evidenciado que a emissão de ruídos está 

relacionada, majoritariamente, a presença de equipamentos de alarmes acústicos no 

ambiente, como dispositivos de suporte respiratório, monitores e bombas de infusão. 

O estudo de Smith SW comparou os níveis de ruídos em sala aberta e 

incubadoras de UTIN. O nível médio de eventos acústicos na sala aberta foi de 65,8 

dB com uma relação sinal-ruído(SNR) de 11,2 dB.Enquanto o nível médio de 

eventos acústicos na sala privada foi de 63,8 dB com uma média SNR de 14,1 dB. 

Evidenciou, também, que o número de eventos acústicos é maior na sala aberta 

devido ás atividades combinadas de vários bebês, família e funcionários, alcançando 

níveis de pico superiores a 84 dB. No entanto, concluiu que, apesar de os picos 

sonoros serem superiores na sala aberta do que na incubadora, o SNR dos eventos 

acústicos documentados é maior na incubadora, o que faz com que esses eventos 

sejam potencializados e mais prejudiciais5. 

Além disso, a pesquisa de Pineda, apontou que os bebês medicamente 

frágeis foram expostos a mais sons, especialmente duranteas primeiras semanas 

iniciais, clinicamente complicadas, da permanência na UTIN e que os efeitos das 

intervenções médicas nos níveis de som e exposição ao ruído foram 

maisproeminente nas primeiras semanas de hospitalização. 
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Tabela 1 – Artigos que compõem os resultados da pesquisa. Continua. 

AUTOR ANO PERIÓDICO TIPO DE ESTUDO NÍVEL DE 
EVIDÊNCIA 

RESULTADOS CONCLUSÃO 

Crawford 
KJ10 
 

2018 J Occup Environ 
Hyg. 2018 
Dec;15(12):810-
817 

EnsaioClínicoRandomizado 1B Níveis de ruídos foram 
mensurados como maiores que 60 
dB por mais de 10h. A intervenção 
da equipe treinada para redução 
de ruídos foi ineficaz. Níveis de 
ruídos foram maiores quando 
dispositivos de suporte respiratório 
de alto fluxo estavam em uso em 
comparação com os dispositivos 
de baixo fluxo. Fontes gerais, 
como o sistema de aquecimento, 
ventilação e ar condicionado, 
contribuem para o ruído alto e 
dispositivos de suporte respiratório 
de alto volume (> 10 L / min) 
geram ruído adicional (> 60 dBA). 

Controles de 
engenharia 
podem ser mais 
eficazes na 
redução do ruído 
em unidades 
hospitalares de 
terapia intensiva 
do que apenas a 
modificação de 
comportamento. 
 

Smith SW 
et al.5 
 

2018 Noise Health 2018; 
20: 121-130 
 

Estudo Ecológico 2C O nível médio de eventos 
acústicos na sala aberta foi de 65,8 
dB, enquanto nas incubadoras foi 
de 63,8 dB. Mesmo sem ruído 
adicional produzido pela equipe, o 
ruído combinado a partir de 
equipamentos de suporte de vida 
necessários, sistema de 
aquecimento, ventilação e ar 
condicionado, luzes e monitores, 
não atendem aos padrões. 

Eventos acústicos 
e níveis de ruídos 
são maiores na 
sala aberta do 
que em 
incubadoras. 

 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Crawford%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30193088
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Tabela 1 – Artigos que compõem os resultados da pesquisa. Continuação. 

Pineda R et 
al.11 
 

2017 J Pediatr. Abril de 
2017; 183: 56-66 

Estudo Ecológico 2C Os níveis médios de som na UTIN foram 
58,9 ± 3,6 decibéis, com um nível médio 
de pico de 86,9 ± 1,4 decibéis. 
Equipamento médico, como ventilação 
mecânica e oxigênio liberado através de 
cânula nasal, foi associada à exposição 
ao ruído. 

Intervenções 
médicas precoces 
impactam o 
ambiente auditivo. 
Especificamente,  
ventilação 
mecânica, 
ventilação 
oscilatória de alta 
freqüência e 
fornecimento de 
oxigênio via 
cânula nasal 
foram associados 
com o aumento da 
exposição ao 
ruído. 

Parra J et al. 
 

2017 Acta Paediatr. 2017 
Dec;106(12):1909-
1914 

Estudo Ecológico 2C O nível médio de ruído foi de 60,4 dB, 
excedendo os recomendados pela AAP. 
Dentro da incubadora esse nível foi 
significativamente maior do que na sala 
(+8 dBA, p <0,001).  

Os níveis de som 
excederam 
significativamente 
as 
recomendações 
da AAP, 
particularmente 
dentro das 
incubadoras. 
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Tabela 1 – Artigos que compõem os resultados da pesquisa. Conclusão. 

Bree Kramer 
et al.13 
 

2016 JournalofCriticalCare. 
36():111–115 

Estudo Ecológico 2C A média máxima de dB para todos os 
pacientes foi de 82,2. A média mínima 
de dB foi de 50,9. Em ambos os casos, 
os ruídos estiveram em níveis acima 
dos níveis recomendados. Os pais e 
funcionários, por meio de questionário, 
identificaram os monitores como a 
principal contribuição para o ruído.  
 

Os pacientes 
apresentaram 
níveis de ruído 
maiores que 80 
dB, com níveis 
máximos de 100 
dB. 
 

Simons et 
al.14 
 

2014 CriticalCare 2014, 
18: 493 

Estudo Ecológico 2C A análise acústica mostrou um nível de 
pressão sonora média de 61 dB. Em 
que 57% da energia acústica total e 
92% dos picos de intensidade previstos 
podem ser atribuídos às atividades e 
fala dos profissionais.  

O estudo 
demonstra que 
mais da metade 
de toda a energia 
acústica em uma 
UTI provém de 
atividades 
humanas e falas, 
o que é, portanto, 
potencialmente 
modificável. 

 



 

 

 

 

4. DISCUSSÃO 

Em uma unidade de terapia intensiva neonatal, os avanços 

tecnológicos e a sofisticação maquinária proporcionam uma assistência de 

qualidade aos pacientes críticos. No entanto, o aumento do número de 

modernos equipamentos de monitoramento com alarmes acústicos somado a 

uma equipe multiprofissional, geram níveis de ruídos que excedem os 

recomendados tanto pelas normas nacionais quanto internacionais. Por 

conseguinte, tornam o setor um ambiente estressante e superestimulante, 

provocando alterações das respostas fisiológicas dos neonatos15. Dessa forma, 

a verificação do nível de ruídos dentro da unidade deve ser uma preocupação 

constante. 

Os dados encontrados na presente pesquisa demonstram que os 

valores de ruídos mensurados, em todos os estudos, estão em desacordo com 

os limites ideais e toleráveis preconizados pela OMS, ABNT e AAP7-9. 

Apontam, ainda, que suas principais fontes estão relacionadas aos 

equipamentos dotados de alarmes acústicos. 

Os exemplos mais comuns de geradores de ruídos são os 

aspiradores, oxímetros, ventiladores mecânicos, fontes de oxigênio e ar 

comprimido, e telefones. Outra causa importante de barulho neste ambiente é a 

conversação entre os vários profissionais da equipe, acompanhantes e 

pessoas externas à UTI15. 

No feto, as conexões entre a cóclea e o tronco cerebral são 

estabelecidas por volta da 24ª a 25ª semana de gestação e entre o lobo 

temporal e córtex (não-primário) por volta da 30ª a 31ª semanas de gestação16. 

Dessa forma, o sistema de aparelho auditivo periférico fetal é totalmente 

desenvolvido aproximadamente na 24ª semana de gestação, porém respostas 

ao som emergem mais cedo. Respostas fetais a sons de baixa freqüência 

surgem aproximadamente seis a oito semanas antes das respostas a sons de 

alta freqüência. Essa evolução das respostas pode refletir a maturação natural 

do sistema auditivo central e principais implicações para o desenvolvimento 

auditivo do cérebro em bebês nascidos prematuramente5. 

O sistema nervoso central dos RNs a termo tem a vantagem de 

possuir maior maturidade com melhor habilidade para adaptação e ajuste ao 



 

 

 

 

ambiente extrauterino em relação aos prematuros, que são mais susceptíveis 

aos efeitos do meio ambiente. Quanto menor a idade gestacional, maior o 

comprometimento, pois o desenvolvimento cerebral ainda não está completo, o 

que aumenta o risco de uma maturação cerebral anormal17. 

Assim, embora a exposição ao som e à linguagem tenha benefícios 

substanciais para o bebê, desde o período intrauterino, o excesso de ruído 

também pode ser prejudicial. Respostas de estresse fisiológico a eventos 

acústicos, como alterações na freqüência cardíaca, pressão intracraniana e 

saturação de oxigênio, podem ter um impacto significativo no futuro 

desenvolvimento neurológico devido à alteração da perfusão e oxigenação do 

tecido cerebral18.  

Na literatura encontra-se que níveis de ruído entre 55 e 65 dB 

podem produzir excitações nervosas e estresse, tornando os pacientes mais 

sensíveis à dor, fazendo com que a quantidade de remédios seja aumentada 

ou seu uso prolongado19, aumentando, assim, o tempo de internação. 

Observou-se que os recém-nascidos tem um tempo médio de 

internação de aproximadamente 59 dias, sendo capazes, durante esse período, 

de perceber seu meio ambiente e efetuar mudanças por meio de 

comportamentos específicos e alterações fisiológicas, como hipossaturação ou 

taquicardia3. O aumento da FC, resulta no aumento do consumo de O2, em um 

maior gasto de energia e retardo no ganho de peso¹. 

A exposição ao ruído, além de elevar o estresse, interrompe o sono 

entre pacientes internados em unidades de terapia intensiva hospitalares.10 

Com isso, o sono do bebê, que é fundamental para  maturação cerebral, 

quando submetido a constantes interrupções, pode interferir no ganho de peso 

e provocar irritabilidade e choro20. 

Em um estudo realizado comparando dois momentos mais distintos 

do dia, “hora do soninho” e hora de maior ruído, observou-se que o resultado 

de cruzamento de dados é de significância entre as variáveis de ruído e dados 

fisiológicos, principalmente a frequência cardíaca e a saturação de oxigênio. 

Para a variável FC, percebeu-se uma variação entre 110 e 160 batimentos por 

minutos, o que é considerado bastante alterado, levando em conta os padrões 

de referência para RN. Outra variável, a saturação de O2, que representa a 



 

 

 

 

quantidade, em percentuais, de oxigênio inspirado que chega às células mais 

distantes do organismo, também apresentou-se com uma alteração bastante 

significativa, entre 91 e 98%, considerando o padrão normal, que é de 100%.1 

Um outro estudo que relaciona alterações da FC com o peso ao 

nascer, concluiu que ruídos em unidades de terapia intensiva neonatais 

(UTINs) podem impedir o crescimento e o desenvolvimento de recém-nascidos 

com peso extremamente baixo ao nascer. Nesse caso, recém-nascidos com 

baixo peso responderam ao aumento do ruído com aceleração da FC de 45 a 

130 segundos após eventos de ruídos. 4 

Efeitos fisiológicos do ruído em UTIN são, ainda, descritos como 

prejuízo e alterações na FC, aumento na pressão arterial, diminuição na 

saturação do O2, apneia, aumento na pressão intracraniana e possíveis efeitos 

neuroendócrinos e na imunidade, além de alterações comportamentais e 

cognitivas21.Efeitos como choro, agitação e distúrbios do sono também foram 

citados2.  

5. CONCLUSÃO 

Em razão do prejuízo causado pelo excesso de ruídos no 

desenvolvimento dos neonatos, deve-se manter constante a preocupação e a 

verificação dos níveis sonoros em UTINs, bem como a identificação de suas 

principais fontes de emissão e elaboração de estratégias para minimizá-los, 

como limitar o volume máximo atingido pelos alarmes, substituir alarmes 

sonoros por luminosos e implementar um programa educacional voltado para a 

equipe, a fim de conscientizá-la e capacitá-la para redução de ruídos. 
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