
 

 

Segurança e Saúde  

no Trabalho 
Divisão de Gestão Administrativa e Recursos Humanos 

Ruído 

Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de 

setembro, relativo às prescrições 

mínimas de segurança e de saúde em 

matéria de exposição dos trabalhadores 

aos riscos devidos aos agentes físicos 

(ruído), é aplicável a todas as atividades 

dos setores privado, cooperativo e 

social, da administração pública central, 

regional e local, dos institutos públicos e 

das demais pessoas coletivas de direito 

público, bem como a trabalhadores por 

conta própria.  

Os limites de exposição ao ruído nos 

locais de trabalho geralmente são 

calculados de acordo com a média 

ponderada: média de nível de ruído 

analisado durante um determinado 

período de tempo, por exemplo, uma 

média de 87 db(A) por 8 horas.  

Se um trabalhador operar numa zona de 

ruído superior a 87 db(A), o período  

durante o qual pode trabalhar deverá 

ser inferior a 8 horas. 
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PROBLEMAS CAUSADOS PELO RUÍDO 

A exposição ao ruído pode colocar os trabalhadores perante diferentes riscos: 

 Perda de audição: o barulho excessivo danifica as células capilares da cóclea, parte 
de audição.  

 Efeitos fisiológicos: a exposição ao barulho tem efeitos no sistema cardiovascular, o 
que provoca a libertação de catecolaminas e um aumento na pressão arterial.   

 Os níveis de catecolaminas no sangue estão associados ao stress.  

 Stress associado ao trabalho: o stress associado ao trabalho raramente tem uma  
única razão e normalmente deve-se a uma combinação de vários fatores. O ruído no 
local de trabalho pode ser um desses fatores, mesmo que a um nível baixo. 

 Maior risco de acidentes: níveis elevados dificultam a audição e comunicação entre 
os trabalhadores, aumentando a probabilidade de acidentes.  

 

REDUZIR O RUÍDO 

Algumas medidas úteis  a tomar para a redução do ruído são: 

 Proceder a uma análise  de riscos:  

  - identificar os diferentes riscos relacionados com ruído;  

  - analisar quais trabalhadores que poderão estar mais expostos;  

  - considerar quais as medidas para controlar os níveis de ruído, verificar se 
  já estão a ser tomadas e decidir quais as novas medidas necessárias; 

 Controlo dos riscos:  

  - sempre que possível e preferencialmente, deve-se eliminar a fonte de ruído; 
  - controlar o ruído na sua fonte;  

  - reduzir a exposição do trabalhador através de uma reorganização das        
  atividades;     

  - fornecer equipamento de proteção individual (EPI) adequado para o local      
  a que o trabalhador está exposto.  

 Informação e formação aos trabalhadores:  

  - a informação deve incluir os riscos que os trabalhadores podem enfrentar, 
  bem como as medidas para eliminá-los e/ou reduzi-los;  

  - medidas de controlo de ruído. 
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