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Rezumat: Zgomotul este un stimul sonor indezirabil care poate să determine efecte traumatice (leziuni 
ale receptorilor) sau nontraumatice. Efectele nontraumatice se manifestă la nivel fiziologic (modificări 
cardio-vasculare, tulburări respiratorii, disfuncţionalităţi ale sistemului reglat neurohormonal) şi la 
nivel comportamental (senzaţia de neplăcere, modificări ale comportamentului general, perturbări ale 
comunicării şi performanţei).  
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Abstract: Noise is an undesirable stimulus which can determine traumatic effects (lesions to receptors) 
or non-traumatic. The non-traumatic effects occur at physiological level (cardio-vascular changes, 
respiratory disorders, dysfunctions of the neurohormonally regulated system) and at behavioural level 
(feeling of annoyance, changes in the general conduct, disturbances in communication and 
performance). 
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Expunerea la zgomot poate avea efecte manifestate ca 
o reacţie sub formă de stres. Dacă expunerea este temporară, 
organismul revine în mod obişnuit în câteva minute la normal 
sau la starea anterioară expunerii la zgomot. Dacă expunerea 
persistă sau se repetă sistematic pot apărea alterări definitive la 
nivelul sistemului neuro–senzorial, circulator, endocrin, 
digestiv.  

Scopul acestui studiu este acela de a prezenta stadiul 
actual al cunoştinţelor despre efectele nontraumatice ale 
zgomotului profesional asupra salariaţilor expuşi. În literatura 
recentă, un stimul sonor este definit ca un zgomot nu numai 
după caracteristicile fizice, cât mai ales după efectele asupra 
individului. Toţi autorii subliniază aspectul subiectiv al 
zgomotului, caracterul dezagreabil, punând accent pe interfaţa 
dintre zgomot şi detectarea altor stimuli (1), perturbarea 
activităţii (2) sau binele fiziologic şi psihologic al individului. 
(3) 

Smith şi Broadbent (4) definesc efectele nonauditive 
ale zgomotului ca fiind ,,toate efectele asupra sănătăţii şi stării 
de bine provocate de expunerea la zgomot cu excepţia efectelor 
asupra analizatorului auditiv şi efectelor de mascare a 
informaţiilor auditive”.  

Zgomotul este un stimul sonor indezirabil care poate 
să determine efecte traumatice (leziuni ale receptorilor) sau 
nontraumatice. Efectele nontraumatice se manifestă la nivel 
fiziologic (modificări cardio-vasculare, tulburări respiratorii, 
disfuncţionalităţi ale sistemului reglat neurohormonal) şi la nivel 
comportamental (senzaţia de neplăcere, modificări ale 
comportamentului general, perturbări ale comunicării şi 
performanţei).  

Efectele fiziologice ale zgomotului se observă la nivel 
motor (contracţii musculare tonice), vegetativ (creşterea sau 
scăderea tranzitorie a frecvenţei cardiace, vasoconstricţie 

periferică, creşterea presiunii sanguine diastolice, rărirea 
mişcărilor respiratorii, midriază, etc.), biochimic (creşterea 
secreţiei de catecolamine, de cortizol etc.) şi 
electroencefalografic (desincronizare EEG).(5,6,7) Aceste efecte 
pot fi de scurtă durată sau persistente în funcţie de intensitatea şi 
durata expunerii.(8) 

În ceea ce priveşte mecanismele de acţiune, zgomotul, 
ca toţi stimulii senzoriali, determină două categorii de efecte 
asupra structurilor nervoase centrale care controlează 
comportamentul. Prima categorie are un caracter specific şi 
corespunde percepţiei zgomotului şi răspunsurilor 
psihofiziologice deteminate de zgomotele semnificative pentru 
subiect. Efectul specific rezultă din transformarea stimulilor 
sonori în potenţiale de acţiune de către receptorii auditivi din 
ureche, transmiterea lor prin neuronii senzoriali până la cortexul 
auditiv, decodarea lor şi punerea lor în legătură cu diferite 
structuri funcţionale care participă la decodarea informaţiilor. 

A doua categorie de efecte, nespecifice, se manifestă 
prin activarea difuză cerebrală şi vegetativă. Aceasta rezultă din 
stimularea sistemului activator ascendent prin intermediul 
colateralelor neuronilor auditivi. Mesajele nervoase de origine 
acustică ating în mod secundar alţi centrii nervoşi, provocând 
reacţii mai mult sau mai puţin specifice, mai mult sau mai puţin 
marcante la nivelul funcţiilor biologice, altele decât cele care 
privesc auzul. Deci, ca răspuns la un stimul sonor, organismul 
reacţionează în mod nespecific similar unui caz de agresiune fie 
el fizic sau psihic.  

Dacă această stimulare se repetă şi este intensă 
determină multiple răspunsuri ale organismului, care pe termen 
lung pot determina o stare de oboseală, de epuizare. Această 
oboseală intensă reprezintă un semn evident al stresului. 
Epuizarea reprezintă etapa în care organismul nu mai este 
capabil să răspundă în mod adaptat stimulilor sau agresiunilor 
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exterioare şi ca urmare sistemele de apărare ale organismului 
devin ineficiente. Reacţia la stres reprezintă un mecanism de 
adaptare. Această reacţie este însoţită de secreţia hormonilor de 
stres: adrenalina, noradrenalina şi cortizolul, precum şi de 
modificări ale ritmului cardiac şi ale presiunii arteriale. În mod 
normal, aceste variabile revin la valorile iniţiale la persoanele 
adaptate sau dacă expunerea la zgomot încetează.(9) Aceste 
modificări fiziologice sunt considerate, în mod general, 
biomarkeri ai stresului (10,11) şi reprezintă o reacţie 
generalizată la toate sursele de stres nespecifice, ca de exemplu 
zgomotul. Reacţiile individuale ale persoanelor expuse la stres 
apar în funcţie de percepţie şi de sănătatea fizică a persoanei, 
care depinde în mare parte de factorii genetici, dezvoltare, 
experienţe, comportament şi de modul de viaţă ales.(9,12) 

S-a avansat ipoteza că, la persoanele susceptibile, 
nivelul hormonilor de stres şi presiunea arterială pot creşte 
imediat. Dacă eliberarea hormonilor de stres este prelungită şi 
excesivă, la persoanele susceptibile, integritatea funcţională a 
mai multor organe şi ţesuturi poate fi compromisă.(13) 
Eliberarea prelungită de cortizol a fost asociată cu creşterea 
presiunii arteriale, depresia, osteoporoza, imunosupresia, 
creşterea rezistentei la insulină, obezitatea viscerală şi 
stimularea excesivă a amigdalei cerebeloase, centrul fricii de la 
nivel cerebral.(9,13,14,15) 

Nivelele crescute de cortizol pot, de asemenea, afecta 
neuronii din hipocamp.(9) 

Stresul cronic poate avea efecte nefaste asupra 
sănătăţii dacă reacţia comportamentală în situaţii dificile 
determină izolare socială, agresiune sau un consum excesiv de 
alcool, ţigări, alimente sau de medicamente.(9) 
1. Modificări cardio-vasculare: creşterea frecvenţei cardiace care 
determină vasoconstricţie (scăderea calibrului micilor artere); 
creşterea presiunii arteriale; 
2. Tulburări digestive: scăderea secreţiei salivare şi a tranzitului 
intestinal; modificările secreţiei şi compoziţiei sucului gastric 
pot determina apariţia ulcerului gastric sau duodenal; 
3. Modificări hormonale: hipersecreţie de cortizol, catecolamine, 
tiroxină; hipoglicemie; 
4. Modificări respiratorii: creşterea ritmului şi amplitudinii 
respiraţiilor ca urmare a unui zgomot neaşteptat (efect de 
surpriză); 
5. Efecte asupra vederii: scăderea secreţiei de dopamină 
determină o scădere a contrastelor; 
6. Perturbări ale somnului: creşterea timpului de adormire; 
treziri nocturne prelungite; trezire prematură neurmată de 
adormire; modificări ale stadiilor somnului; creşterea 
perioadelor de somn superficial în detrimentul somnului 
profund; 
7. Efecte asupra termoreglării: creşterea transpiraţiei; scăderea 
temperaturii cutanate, dar şi producţia de căldură; 
8. Efecte asupra sistemului imunitar: scade capacitatea de 
apărare a organismului; 
9. Efecte asupra capacităţii de muncă: reducerea posibilităţii de 
concentrare intelectuală; scăderea preciziei şi eficienţei 
mişcărilor; scăderea sau distragerea atenţiei; mărirea cheltuielii 
de energie necesară pentru efectuarea unui efort fizic dat; 
dificultatea perceperii informaţiilor verbale (ordine, comenzi); 
suprasolicitare vocală şi cerebrală; 
10. Efecte la nivel comportamental: agresivitate şi modificări de 
comportament; scăderea performanţelor intelectuale, a memoriei 
şi a capacităţii de învăţare; anxietate, stres, instabilitate 
emoţională, creşte utilizarea de medicamente psihotrope şi 
somnifere. 

Efectele nontraumatice ale zgomotului se manifestă la 
nivel fiziologic şi comportamental. După studiile 
epidemiologice, modificările cardiovasculare, în mod special 

hipertensiunea arterială, sunt frecvente la muncitorii expuşi la 
zgomot. Aceste modificări au tendinţa să devină mai frecvente 
cu cât creşte vechimea în munca cu zgomot. Deci, ele depind de 
caracterul previzibil sau nu al zgomotului, tipul de activitate 
exercitată şi de alţi factori de stres. Expunerea la zgomot 
profesional are consecinţe negative asupra calităţii somnului 
reducând numărul şi durata ciclurilor de somn, deci interferă cu 
funcţia reparatorie a somnului determinând o oboseală cronică. 
Zgomotul poate să constituie un factor de stres la serviciu. 
Neplăcerea determinată de zgomot poate fi asociată cu 
insatisfacţia muncii, iritabilitate, anxietate sau uneori 
agresivitate. În concluzie, zgomotul deteriorează performanţele 
muncitorilor.  
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