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Rezumat: Zgomotul ocupaţional este în relaţie directă cu scăderea capacităţii de muncă, iar patologia 
nespecifică pe care o induce expunerea îndelungată continuă să reprezinte un subiect de actualitate în 
dezbaterile ştiinţifice. Lucrarea de faţă abordează zgomotul din perspectiva noxei psiho-fiziologice, 
utilizând ca instrument de evaluare un chestionar de simptome cu 24 itemi într-un studiu de tip caz-
martor (N=100). Rezultatele arată o semnificaţie statistică pentru 10 itemi (din care 5 itemi la p<0,01), 
în special pentru scăderea capacităţii de muncă, tulburări de memorie, fatigabilitate şi depresie. 
Subiecţii expuşi la zgomot au un risc de 1,6 ori mai mare pentru a dezvolta efecte nespecifice, acestea 
fiind deseori neglijate în favoarea efectelor asupra analizatorului auditiv. Propunem acest chestionar 
pentru a fi aplicat în mod curent de către serviciile de medicina muncii care gestionează sănătatea 
lucrătorilor, alături de alte mijloace de promovare a sănătăţii la locul de muncă. 
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Abstract: Occupational noise is directly related to decreased work ability, and non-specific pathology 
induced by prolonged exposure continues to be a topical issue in the scientific debate. This paper deals 
with noise from the psycho-physiological hazard perspective, using as assessment tool a symptoms 
questionnaire with 24 items in a case-control study (N = 100). The results show statistical significance 
for 10 items (of which 5 items at p<0.01), especially for lower work ability, poor memory, fatigue and 
depression. Subjects exposed to noise are 1.6 times higher risk to develop nonspecific effects, often 
neglected in favour of effects on the auditory analyzer. We propose this questionnaire to be applied 
routinely by occupational health services in order to manage the workers’ health, along with other 
means of workplace health promotion. 
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INTRODUCERE 
Unul din factorii de risc importanţi care influenţează 

sănătatea şi capacitatea de muncă este reprezentat de zgomot, un 
complex de sunete, cu intensităţi şi înălţimi variate, cu 
caracteristici diferite (impulsive, pure, audibile), ritmice sau 
aritmice, produse continuu sau discontinuu de maşini, 
instrumente, aparate, mijloace de transport intrauzinal, vocea 
omenească, în timpul activităţii profesionale.(1) Tehnologia 
modernă a redus mult din efortul fizic al omului, dar continuă să 
fie sursă de factori de risc privind atât solicitarea neuropsihică 
per sé, cât şi secundară expunerii la zgomotul produs de utilaje 
automatizate. Zgomotul scade direct capacitatea de muncă, prin 
reducerea posibilităţilor de concentrare intelectuală, scăderea 
preciziei şi eficienţei mişcărilor, scăderea sau distragerea 
atenţiei, mărirea cheltuielilor de energie necesară pentru 
efectuarea unui efort fizic dat. Zgomotul generează o oboseală 
suplimentară nu numai prin eforturile legate de dificultatea 
perceperii informaţiilor verbale sau prin suprasolicitarea vocală, 
dar mai ales prin suprasolicitarea cerebrală, deoarece zgomotul 
este un stimul perceptibil care nu vehiculează nici o informaţie, 
dar care solicită din partea celulelor nervoase din cortex, care îl 
recepţionează, o activitate necesară pentru a verifica această 
lipsă de informaţie. Trebuie menţionat că zgomotul profesional 
se extinde de multe ori la un număr apreciabil de muncitori care 
efectuează munci nezgomotoase, dar au locul de muncă în 
vecinătatea surselor sonore neizolate.(2-5) 

Dacă afecţiunile specifice sunt localizate la nivel otic, 
patologia nespecifică este extraotică şi poate fi explicată prin 

numeroasele conexiuni nervoase între următoarele structuri: cei 
4 neuroni ai căii acustice şi diferiţi centrii nervoşi învecinaţi 
(vasomotori, respiratori); ariile acustice 41 şi 42 ale scoarţei 
cerebrale; alte arii corticale şi centri subcorticali, hipotalamus, 
hipofiză, glande endocrine, sistem nervos vegetativ. Axa 
hipotalamo-hipofizo-corticosuprarenaliană este considerată axa 
stresului.(6) Expunerea prelungită la zgomot produce: astenie, 
cefalee, fatigabilitate, iritabilitate, depresie. De asemenea, 
zgomotul agravează şi întreţine afecţiuni preexistente ca 
neurastenia (exagerează iritabilitatea şi instabilitatea 
caracterială); favorizează obsesiile la anxioşi; accentuează 
depresia nervoasă la cei deprimaţi. Zgomotul, mai ales cel 
neaşteptat, poate provoca apariţia marilor crize de epilepsie şi 
isterie; agravează afecţiunile gastroduodenale; agravează 
colopatia funcţională. De aceste efecte şi modificări trebuie să se 
ţină seama la examenul medical la încadrarea în muncă, în 
perioada de adaptare şi la controlul medical periodic.(7,8) Dacă 
expunerea persistă sau se repetă sistematic, pot apărea însă 
alterări definitive la nivelul sistemului neuro-senzorial, 
circulator, endocrin, digestiv, etc.(9-13) 

În Europa se înregistrează anual peste 7,5 milioane de 
accidente de muncă. Deşi este dificil de cuantificat rolul 
zgomotului în producerea acestor accidente, logica şi datele 
indică faptul că acest rol este semnificativ.(14) Este suficient să 
ne gândim la efectele nefaste pe care le pot avea: perturbarea 
comunicării verbale între lucrători; mascarea semnalelor de 
avertizare sau a sunetului emis de producerea unui eveniment 
periculos; distragerea atenţiei lucrătorilor (a şoferilor, în 
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special); creşterea stresului în muncă. În SUA s-a evaluat că 
numai în muncile de birou, pierderile cauzate de scăderea 
randamentului datorită zgomotului costă 1,2 miliarde de dolari 
anual. 
 

SCOP 
Studiul îşi propune să identifice efectele directe sau 

derivate ale expunerii ocupaţionale la zgomot. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
Material de studiu 
Am selecţionat două loturi (în total 100 subiecţi), astfel:  
• Lotul de cazuri (c): 50 subiecţi expuşi la zgomot într-o 

întreprindere de prelucrare a lemnului (mobilă), atelierele 
de prelucrare primară, mecanizată; Lotul martor (m): 50 
subiecţi de la secţia “Finisaj - Ambalare” a aceleiaşi 
întreprinderi, fără expunere la zgomot (tabelul nr. 1). 

Metodologia de determinare a zgomotului profesional 
Intensitatea zgomotului s-a măsurat cu sonometrul 

digital cu integrator de sunete, corespunzător standardelor de 
calitate din Uniunea Europeană, tip Quest 2800. Principiul 
metodei constă în transformarea sunetelor captate de microfonul 
aparatului în semnale electrice şi afişarea acestora pe ecran, 
direct în decibeli, în circuitul de ponderare A. 
Aplicarea unui chestionar de simptome (pentru efectele 
nespecifice ale zgomotului). Am utilizat un chestionar de 
simptome (acuze subiective) compus din 24 itemi, prin care am 
urmărit atât efectele specifice ale zgomotului (2 itemi), cât mai 
ales efectele nespecifice: oboseală, anxietate, tulburări de 
atenţie, tulburări de memorie, palpitaţii, iritabilitate, tulburări de 
somn, etc. Efectele nespecifice au fost grupate pe termen scurt 
(6 itemi) şi pe termen lung (16 itemi). 
Crearea unei baze de date şi analiza statistică 

S-au utilizat date din următoarele surse: dosarele 
medicale individuale (antecedente personale patologice APP); 
examinările psihologice; electrocardiograma (EKG); examen 
clinic general şi pe aparate, cu măsurarea tensiunii arteriale 
(TA). Analiza statistică s-a efectuat cu ajutorul programului 
Microsoft Office Excel 2003 şi Chi-Square Test (p<0,01). 
 

REZULTATE 
La determinările sonometrice s-au înregistrat valori 

peste limita admisă ale intensităţii zgomotului (Leq) în atelierul 
de prelucrări mecanice şi atelierul de şlefuit mecanic. Media 
valorilor este de 89,45±1,67dB(A). O analiză integrată a datelor 

din dosarele medicale individuale, valorile TA măsurate şi 
frecvenţa răspunsurilor la chestionarul de simptome este redată 
în tabelul nr. 2.  

Considerăm că cele mai semnificative din punct de 
vedere statistic sunt diferenţele între cele 2 loturi referitoare la 
chestionarul de simptome (figura nr. 1 şi tabelul nr. 3). Ponderea 
acuzelor subiective la lotul de cazuri ne îndreptăţeşte să le 
corelăm cu efectele nespecifice ale zgomotului industrial (peste 
limita admisă a intensităţii). 
 
Figura nr. 1. Comparaţie între răspunsurile subiecţilor din 
cele 2 loturi (caz-martor) 
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DISCUŢII 
Majoritatea studiilor privind efectele extra-auditive ale 

zgomotului industrial, cel puţin a studiilor naţionale, se bazează 
pe datele obţinute din analiza dosarelor medicale individuale şi a 
informaţiilor furnizate de controlul medical periodic al 
lucrătorilor, pe primul loc raportându-se bolile cardiovasculare 
(HTA) cu o pondere între 20-30%.(15-20) Cercetarea noastră a 
inclus un instrument de lucru extrem de util în evaluarea 
efectelor extraotice ale zgomotului şi anume, chestionarul de 
simptome, a cărui semnificaţie statistică a fost relevantă 
(p<0,01) pentru următoarele acuze: tulburări de memorie, 
tulburări vizuale, depresie, scăderea capacităţii de muncă şi 
fatigabilitate. O oarecare semnificaţie statistică (p<0,05) s-a 
constatat şi pentru următoarele acuze: astenie, tulburări 
digestive, tahicardie, HTA, paloare. Aceste date sunt în 
concordanţă cu cele din studii epidemiologice anterioare care 
certifică efectele extra-auditive ale zgomotului ocupaţional, 
subliniind particularitatea că zgomotul este o noxă psiho-
fiziologică.(21)  

 
Tabelul nr. 1. Caracterizarea loturilor luate în studiu 

Lot cercetat Vârsta medie (ani) Vechimea medie la acelaşi loc de muncă (ani) Genul Profesia/ 
ocupaţia 

Cazuri (50) 37,52±8,51 15,34±6,11 10 femei (20%) 
40 bărbaţi (80%) 

- 25 tâmplari 
- 15 şlefuitori 

- 10 necalificaţi 

Martori (50) 35,29±6,81 12,43±7,75 15 femei (30%) 
35 bărbaţi (70%) 

- 31 ambalatori 
- 19 necalificaţi 

Notă: ± semnifică deviaţia standard. 
 

Tabelul nr. 2. Analiza cantitativă integrată a rezultatelor studiului 

APP EKG Valori TA 
măsurate Lot 

cercetat 
HTA Ulcer 

duodenal 

Răspunsuri 
chestionar (nr. 

itemi bifaţi) normale cu modificări 

Ex. psihologic 
(scăderea 
atenţiei) normale crescute 

Cazuri 16 4 228 34 16 4 30 20 
Martori 8 0 141 41 9 0 45 5 
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Tabelul nr. 3. Rezultatele semnificative statistic ale chestionarului prin Chi-Square Test 
Variabila lot 

 c m Total 
p 

Likelihood ratio 

1 Count 3 0 3 
 % of Total 3.9% .0% 3.9% 

2 Count 35 38 73 
 % of Total 46.1% 50.0% 96.1% 

Total Count 38 38 76 

Paloare 

 % of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 
 

0,039* 

1 Count 2 10 12 
 % of Total 2.6% 13.2% 15.8% 

2 Count 36 28 64 
 % of Total 47.4% 36.8% 84.2% 

Total Count 38 38 76 

Tulburări vizuale 

 % of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 
 
 

0,009** 

1 Count 7 0 7 
 % of Total 9.2% .0% 9.2% 

2 Count 31 38 69 
 % of Total 40.8% 50.0% 90.8% 

Total Count 38 38 76 

Depresie 

 % of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 
 

0,001** 

1 Count 30 15 45 
 % of Total 39.5% 19.7% 59.2% 

2 Count 8 23 31 
 % of Total 10.5% 30.3% 40.8% 

Total Count 38 38 76 

Tulburări de memorie 

 % of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 
 

0,000** 

1 Count 17 8 25 
 % of Total 22.4% 10.5% 32.9% 

2 Count 21 30 51 
 % of Total 27.6% 39.5% 67.1% 

Total Count 38 38 76 

HTA 

 % of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 
 

0,027* 

1 Count 19 5 24 
 % of Total 25.0% 6.6% 31.6% 

2 Count 19 33 52 
 % of Total 25.0% 43.4% 68.4% 

Total Count 38 38 76 

Capacitate de muncă scăzută 

 % of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 
 

0,000** 

1 Count 12 4 16 
 % of Total 15.8% 5.3% 21.1% 

2 Count 26 34 60 
 % of Total 34.2% 44.7% 78.9% 

Total Count 38 38 76 

Tahicardie 

 % of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 
 

0,022* 

1 Count 4 0 4 
 % of Total 5.3% .0% 5.3% 

2 Count 34 38 72 
 % of Total 44.7% 50.0% 94.7% 

Total Count 38 38 76 

Tulburări digestive 

 % of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 
 

0,016* 

1 Count 21 10 31 
 % of Total 27.6% 13.2% 40.8% 

Astenie 

2 Count 17 28 45 

 
 

0,010* 
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 % of Total 22.4% 36.8% 59.2% 
Total Count 38 38 76 

 % of Total 50.0% 50.0% 100.0% 
1 Count 20 9 29 
 % of Total 26.3% 11.8% 38.2% 

2 Count 18 29 47 
 % of Total 23.7% 38.2% 61.8% 

Total Count 38 38 76 

Fatigabilitate 

 % of Total 50.0% 50.0% 100.0% 

 
 

0,009** 

**puternică semnificaţie statistică (p<0,01); * există o semnificaţie statistică (p<0,05), cu o probabilitate de 90%. 
 

Disconfortul creat de expunerea la zgomot este 
intuit demult, dar este foarte greu de cuantificat. Unii 
cercetători au propus o evaluare integrată a expunerii, prin 
calcularea indicelui de expunere integrat – IEI, ca instrument 
util în studiile de impact.(22) În prezent nu există încă un 
consens referitor la tulburările fiziologice induse de 
expunerea la zgomot, pe termen scurt sau lung. Este foarte 
dificil de stabilit o relaţie doză-răspuns care să ateste ferm 
apariţia unui efect distinct de alţi stresori sau afecţiuni. În 
schimb, tipurile de zgomot şi modul de protecţie sunt 
intuitive şi foarte bine cunoscute. De exemplu, zgomotele 
intense şi de durată scurtă induc modificări al căror tablou 
este comun cu cele generate de orice sentiment de frică.(23) 
 

CONCLUZII 
În concluzie, efectele directe sau derivate ale 

expunerii ocupaţionale la zgomot includ pierderea 
sensibilităţii auditive, tulburări fiziologice şi/sau psihice, 
dificultăţi în comunicare şi afectarea performanţei 
profesionale. Din chestionarul de simptome aplicat ambelor 
loturi de subiecţi reiese o pondere semnificativ mai mare a 
acuzelor subiective la lotul de cazuri, aceşti subiecţi având un 
risc de 1,6 ori mai mare de a dezvolta efecte nespecifice 
relaţionate cu expunerea la zgomot. Efectele generale, 
nespecifice ale zgomotului asupra organismului uman sunt 
adesea neglijate, în favoarea celor specifice (hipoacuzia, 
surditatea), de aceea se impun mai multe studii în acest sens. 
Recomandăm dispensarizarea cazurilor cu modificări 
patologice, precum şi măsuri pentru diminuarea riscului de 
expunere la zgomot. 
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