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Rezumat: Expunerea la zgomot contribuie la creşterea prevalenţei bolilor cardio-vasculare, existând o 
evidentă relaţie între această expunere şi bolile cardiace ischemice. Acest articol îşi propune să 
demonstreze că hipertensiunea arterială la un loc de muncă cu expunere la zgomot de peste 87 dB este o 
boală legată de profesie. Datorită faptului că riscul relativ este mai mare ca 1 iar FEP este mai mare de 
20%, se poate afirma cu probabilitate de 95% că există o asociaţie epidemiologică între zgomot mai 
mare de 87 dB şi prezenţa HTA. 
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Abstract: Noise exposure contributes to the increased prevalence of cardiovascular disease; there is an 
obvious relation between this exposure and ischemic heart disease. This article aims at demonstrating 
that arterial hypertension in a workplace with noise exposure higher than 87 db is an occupational 
disease. Due to the fact that the relative risk is higher than 1 and that FEP is higher than 20%, we can 
state with 95% probability that there is an epidemiological association between a noise higher than 87 
db and arterial hypertension.  
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INTRODUCERE 
Zgomotul din mediul înconjurător (interior şi exterior) 

a crescut atât în intensitate, cât şi ca număr de surse, pe măsură 
ce civilizaţia s-a dezvoltat. În secolul XIX, odată cu puternica 
dezvoltare industrială a societăţii au apărut o serie de noi maşini 
şi echipamente a căror funcţionare propagă în mediul 
înconjurător sunete din ce în ce mai puternice. 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii sublinia că în epoca 
noastră, zgomotul a depăşit caracterul unei noxe profesionale, 
devenind o ameninţare publică la adresa sănătăţii fizice şi 
mintale. La începutul acestui secol, marele bacteorolog Robert 
Koch spunea: „Într-o bună zi lupta contra zgomotului se va duce 
cu aceeaşi îndârjire ca în secolele trecute lupta împotriva ciumei 
şi holerei”. Şi în Europa se estimează că o treime din lucrători  
sunt expuşi la condiţii de muncă zgomotoase mai mult de un 
sfert din timpul lor de lucru. Circa 40 milioane de lucrători sunt 
expuşi la zgomot cel puţin jumătate din timpul de lucru. 

Ca urmare a acestui fapt, pe plan mondial au fost luate 
o serie de măsuri ce vizează reducerea nivelului de zgomot atât 
în mediul înconjurător, cât şi la locurile de muncă. Odată cu 
aderarea la UE, ţara noastră are obligaţia de a se alinia la 
prevederile legale din domeniu prin care sunt reglementate o 
serie de măsuri de limitare a nivelului zgomotului. Şi pentru 
locurile de muncă au fost stabilite, limite maxime ale nivelului 
de zgomot. Aceste limite sunt stabilite în funcţie de solicitarea 
neuropsihică şi psihosenzorială şi sunt în conformitate cu 
prevederile Directivei Europene 2003/10/CE privind cerinţele 
minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea 
lucrătorilor la riscurile generate de agenţii fizici (zgomot). 

Zgomotul profesional determină două tipuri de efecte 
asupra organismului uman: 
- efecte otice, specifice datorate traumatismului stereocililor 

din cohlee, reprezentate de hipoacuzia şi surditatea 

profesională. La aceste afecţiuni, caracterul profesional este 
cert recunoscut, iar semnalarea şi declararea lor este 
obligatorie; 

- efecte extraotice, nespecifice, reprezentate de modificări 
ale funcţiei diferitelor aparate şi sisteme ale organismului, 
datorate zgomotului. Aceste afecţiuni nu au caracter de 
profesionalitate, dar zgomotul poate interveni în sens 
negativ în evoluţia lor.(3) 

Conform legislaţiei de Medicina Muncii în vigoare, 
hipertensiunea arterială (HTA) este încadrată ca boala legată de 
profesiune (2), în condiţiile expunerii profesionale la zgomot, 
vibraţii, temperatură şi radiaţii calorice crescute peste limitele 
maxime admise. 

Efectele nespecifice se datorează, în primul rând 
conexiunilor existente între ariile auditive, alte arii de pe scoarţă 
şi centrii subcorticali şi poate determina intrarea în excitaţie a 
centrilor învecinaţi care au rol în reglarea tensiunii arteriale 
(centrii vasomotori, centrii cardiaci).(1) În a doilea rând efectul 
zgomotului asupra sistemului auditiv este transmis sistemului 
reticular activator ascendent şi hipotalamusului şi este stimulată 
axa hipotalamo-hipofizo-suprarenală. 

Efectele cardiovasculare sunt cele mai importante şi se 
traduc prin creşterea tensiunii arteriale şI modificarea unor 
parametrii biologici. Numeroase studii experimentale au arătat 
că expunerea la zgomot cu intensitatea între 85-90 dB(A), a fost 
urmată de creşterea presiunii arteriale, fără ca aceasta să mai 
revină la nivelele iniţiale după încetarea expunerii.(2) 
 

SCOP 
Acest articol îşi propune să demonstreze că 

hipertensiunea arterială la un loc de muncă cu expunere la 
zgomot de peste 87 dB este o boală legată de profesie.    

mailto:_nina@yahoo.com


SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT SANITAR 
 

AMT, vol. II, nr. 1, 2013, pag. 23 

Studiul de faţă s-a efectuat asupra lucrătorilor unei 
uzine producătoare de echipament chimic, expuşi zilnic la un 
nivel de zgomot  mai mare de 87 dB (A). 

 
MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 

Cercetarea a fost efectuată pe 200 de subiecţi care au 
fost divizaţi în două loturi:  
1. Lotul de cercetat, cu expunere la zgomot intens, a fost 

alcătuit din 150 de subiecţi angajaţi ai următoarelor secţii şi 
ateliere: Secţia Cazangerie (Grea şi Uşoară), Secţia 
Sculărie, Atelier Pregătire, Atelier Uzinaj şi Atelier Forjă. 
Meseriile salariaţilor incluşi în acest grup sunt: cazangiu, 
lăcătuş, frezor, creţuitor, sculer-matriţer, sudor. 

2. Lotul martor, fără expunere la zgomot, a fost alcătuit din 50 
de subiecţi personal tehnico-administrativ şi financiar-
contabil, fără expunere ocupaţională la zgomot intens sau la 
alţi factori profesionali.  

Ambele loturi sunt formate numai din bărbaţi şi nu 
există diferenţe semnificative statistic sub aspectul parametrilor: 
vârstă, vechime în muncă, mediul de provenienţă (U/R), 
profesie. Expunerea medie la zgomot a fost de 20 ani (10 – 35 
ani).  

Pentru a putea aprecia cât mai corect cauzalitatea 
HTA la subiecţii expuşi profesional la zgomot peste limitele 
maxime admise, am urmărit cele două loturi pe parcursul anilor 
2011 şi 2012, astfel am putut să realizez două studii: un studiu 
retrospectiv, utilizând date din anul 2011 şi un studiu prospectiv, 
utilizând date din anul 2012.  

În ceea ce privește sursa datelor, aceasta a fost 
constituită din dosarul medical individual existent la nivelul 
Cabinetului Medical de Întreprindere. Pentru fiecare individ s-au 
consemnat într-o fişă tip: date de identificare (vârstă, vechime 
totală în activitate, durata expunerii la zgomot, greutate, 
înălțime), stil de viață (consumul de alcool şi tutun), antecedente 
patologice personale ( afecţiuni ale aparatului auditiv), tipul de 
zgomot–zgomotele impulsive ajung la nivelul urechii interne 
fără a declanşa reflexul stapedian şi, de aceea, au un efect 
deosebit de nociv. De asemenea, zgomotul uniform, prelungit, 
duce la obosirea muşchiului stapedian, ceea ce determină o slabă 
protecţie; frecvenţa sunetelor – sunetele cu frecvenţă înaltă par a 
fi mai nocive decât cele cu frecvenţă joasă, expunerea simultană 
la alte substanţe ototoxice, rezultatele investigațiilor clinice şi 
paraclinice efectuate cu ocazia examenelor clinice periodice de 
la nivelul unităţii (audiometria liminală tonală). 

Diagnosticul de hipertensiune arterială a fost stabilit 
pe baza valorilor tensiunii arteriale sistolice şi a tensiunii 
arteriale diastolice (TA> 140/90 mmHg). S-au respectat 
recomandările OMS cu privire la tehnica de măsurare (în poziţia 
şezândă şi în condiţii de confort fizic şi psihic ale 
salariaţilor).(8) Valorile tensiunii arteriale au fost măsurate la 
intrarea şi la ieşirea din schimbul de lucru. 

 
                          REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Multe anchete asupra zgomotului profesional şi 
ambiental au investigat ipoteza că expunerea la zgomot mai 
mare de 87 dB ar putea fi un factor de risc pentru bolile 
cardiovasculare în special hipertensiunea arterială, aritmiile şi 
patologia ischemică a miocardului. 

Cercetările epidemiologice au arătat că în anumite 
fracţiuni ale populaţiei active (salariate) hipertensiunea arterială 
prezintă o frecvenţă mai ridicată comparativ cu restul populaţiei.            

Evaluarea relaţiei cauzale între factorii de risc 
profesional (zgomot) şi hipertensiunea arterială se poate face 
prin mai multe procedee. În cele două studii (prospectiv şi 
retrospectiv) am calculat incidenţa (numărul cazurilor noi de 
hipertensiune arterială) şi prevalenţa cazurilor de hipertensiune 

arterială (totalitatea cazurilor de hipertensiune arterială). Apoi 
am stabilit: riscul relativ (RR) şi fracţiunea etiologică 
profesională (FEP) care au fost calculate după formulele: RR= 
AXB/CXD, în care A=numărul de subiecţi cu expunere la 
zgomot şi cu HTA din lotul de studiu; B=numărul de subiecţi cu 
alte boli cronice din lotul de studiu; C=numărul de subiecţi fără 
expunere la zgomot şi cu HTA din lotul martor; D=numărul de 
subiecţi cu alte boli cronice din lotul martor; FEP=[(RR-
1)/RR]X100. 

Am determinat nivelul zgomotului din secţiile luate în 
studiu la toate locurile de muncă, la nivelul urechii muncitorului, 
şi la diverse distanţe de maşină, cu ajutorul sonometrului digital 
cu integrator tip Quest model 2900, cu reţele de ponderare A, C 
şi LIN.  

Intensitatea maximă admisă a zgomotului la locurile de 
muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială redusă este 
de 87 dB. Durata unui schimb este de 8 ore, expunerea 
săptămânală la zgomot fiind de 40 de ore. 

În Secţia Cazangerie (Grea şi Uşoară), Secţia Sculărie, 
Atelier Pregătire, Atelier Uzinaj şi Atelier Forjă s-au înregistrat 
valori peste limita maximă admisă (Leq), valori cuprinse între 
87,6 şi 97,9, iar analiza spectrală a zgomotului relevă valori 
crescute în "zona conversaţională". Procesele tehnologice 
generatoare de zgomot peste limitele maxime admise sunt 
operaţiile de creţuire şi polizare. Pereţii halelor nu au proprietăţi 
fonoabsorbante.  

Mijloace de protecţie individuală, deşi există în dotarea 
fiecărui muncitor, sub formă de căşti şi antifoane interne, nu 
sunt folosite decât de 60%, motivând "incomoditatea", 
imposibilitatea de-a percepe modificări ale sunetelor la apariţia 
unor defecţiuni sau de lipsa de interes în ceea ce priveşte 
consecinţele expunerii la zgomot. Deci, doar 60% dintre 
muncitori conştientizează riscurile de îmbolnăvire profesională 
şi poartă întotdeauna, fără să fie somaţi, echipamentul de 
protecţie. 

 
Tabelul nr. 1. Analiza comparativă a structurii celor două 
loturi în anul 2011 

 Pacienţi cu HTA Pacienţi cu alte 
boli cronice 

Lot de 
studiu 

65 85 

Lot martor 5 45 

În studiul retrospectiv, în anul 2011, hipertensiunea 
arterială apare la 65 dintre muncitorii expuşi la zgomot 
profesional, faţă de 5 dintre salariaţii care nu sunt expuşi la 
această noxă în mediul profesional. 

Riscul relativ este de 6,88 deci, rezultă că riscul de 
hipertensiune arterială este de 6,88 ori mai mare la cei expuşi la 
zgomot intens. Fracţia etiologică profesională este de 85 %, 
deci, se poate presupune că hipertensiunea arterială este o boală 
legată de profesie (> 20 %) în lotul de studiu.  

Riscul relativ şi fracţia etiologică profesională arată 
existenţa legăturii de cauzalitate dintre zgomot şi HTA. Deci, 
putem spune că zgomotul acţionează nu numai asupra aparatului 
auditiv, dar şi asupra organismului ca un întreg, iar activitatea 
tuturor salariaţilor evaluaţi impune o supraveghere continuă şi 
permanentă a sănătăţii.  

La cazurile cu HTA, am analizat şi situaţia riscului 
cardiovascular în funcţie de IMC (indicele de masă corporală) -  
obezi: IMC>30 kg/m. 
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Tabelul nr. 2. Factori de risc asociaţi în apariţia HTA
 

Pacienţi cu HTA 
din lotul de studiu 
(65 persoane)

 

Pacienţi cu HTA 
din lotul martor  
(5 persoane )

 

Factori de risc
 

nr.
 

%
 

nr.
 

%
 

Obezitate  44 67,69 3 6 
Modificări 
ischemice

 15 23,07 1 2 

Diabet 
zaharat  

10 15,38 2 4 

Rude gr. I cu 
HTA

 21 32,30 7 14 

Din tabelul nr. 2 reiese că din cei 65 subiecţi cu HTA 
din lotul de studiu 44 sunt obezi, iar 15 prezintă modificări 
ischemice pe ECG, comparativ cu lotul martor unde, din cei 5 
subiecţi cu HTA, doar 3 sunt obezi şi unul are modificări 
ischemice pe ECG.   

Mediul profesional cu zgomot, se pare că influenţează 
pozitiv apariţia şi evoluţia HTA mai ales când se asociază cu  
cardiopatia ischemică sau / şi antecedente familiale hipertensive. 

Diabetul este o altă afecţiune importantă a cărei 
apariţie şi evoluţie este agravată de prezenţa diferiţilor factori 
stresanţi din mediul de muncă. 

Sumarea la persoanele expuse la zgomot şi a altor 
factori de risc cardiovascular creează prin cumul, un risc 
cardiovascular înalt sau foarte înalt. Evaluarea retrospectivă a 
incidenţei şi prevalenţei HTA în lotul de studiu este utilă în 
vederea implementării unui program complex de supraveghere 
medicală continuă şi de profilaxie secundară pentru evitarea 
complicaţiilor ce pot să apară în timp datorită bolii de bază şi 
expunerii profesionale la zgomot peste limitele maxime admise. 
 
Tabelul nr. 3. Analiza comparativă a structurii celor două 
loturi în anul 2012 

 Pacienţi cu HTA Pacienţi cu 
alte boli 
cronice 

Lot de studiu 5 145 
Lot martor 1 49 

În studiul prospectiv, în anul 2012, în lotul de studiu au 
apărut 5 cazuri noi de hipertensiune arterială, iar în lotul martor, 
doar un caz, deci este necesară o profilaxie medicală a bolilor 
cardiovasculare la muncitorii expuşi la zgomot, prin reducerea 
atât a factorilor de risc cardiovasculari, cât şi a expunerii 
profesionale la zgomot (rotaţia personalului, pauze în încăperi 
silenţioase, instruirea şi informarea salariaţilor). 

Riscul relativ este de 1,7, deci rezultă că riscul de 
hipertensiune arterială este de 1,7 ori mai mare la cei expuşi la 
zgomot intens. 

Fracţia etiologică profesională este de 41 %, deci se 
poate presupune că hipertensiunea arterială este o boală legată 
de profesie ( > 20 %) în lotul de studiu. 

În studiul de faţă se demonstrează astfel că zgomotul 
peste 87 dB este implicat în apariţia HTA în lotul de studiu. 

Incidenţa  
Incidenţa măsoară frecvenţa cazurilor noi şi reflectă 

implicaţia factorilor etiologici. 
Incidenţa HTA în lotul de studiu este de 3,33 %  şi în 

lotul martor 2 %. Deci, zgomotul de la locul de muncă poate fi 
un factor care determină apariţia cazurilor noi de HTA. Această 
relaţie de cauzalitate subliniază nevoia aplicării unor măsuri 
inovative şi eficiente de prevenire a apariţiei de noi cazuri de 
HTA.                

Prevalenţa 
Prevalenţa măsoară frecvenţa cazurilor existente (noi şi 

vechi). Prevalenţa HTA în lotul de studiu este de 43,33 % şi în 

lotul martor 10 %. Se observă că prevalenţa HTA este mai mare 
în lotul de studiu comparativ cu lotul martor, deci se impune 
implementarea unui program de protecţie auditivă, astfel încât să 
se poată interveni în timp util şi real pentru diminuarea sau 
eliminarea efectelor negative ale zgomotului, mai ales prin 
conştientizarea riscurilor de îmbolnăvire profesională datorate 
nepurtării echipamentului individual de protecţie auditivă. 
 

CONCLUZII 
În condiţiile expunerilor intense la zgomot, 

concretizate în planul efectelor otice prin surditate sau 
hipoacuzie profesionale, frecvenţa hipertensiunii arteriale este 
semnificativ crescută.(4) 

Datorită faptului că riscul relativ este mai mare ca 1 
iar FEP este mai mare de 20%, se poate afirma cu probabilitate 
de 95% că există o asociaţie epidemiologică între zgomot mai 
mare de 87 dB şi prezenţa HTA. 

Lucrătorii expuşi la zgomot continuu de peste 85 
dB(A) pe perioade de timp îndelungate (5,6) sau la un nivel 
ridicat de peste 95 dB(A) pentru perioade de câţiva ani (7) 
prezintă valori crescute ale tensiunii arteriale la controalele 
periodice. 

Recunoaşterea riscurilor şi reducerea lor prin măsuri 
tehnico-organizatorice: 

- dat fiind faptul că procesul tehnologic nu poate fi 
modificat în vederea scăderii nivelului de zgomot, este 
necesară utilizarea permanentă a protectorilor auditivi 
de către toţi cei expuşi şi urmărirea utilizării lor 
corecte;  

- atenuarea propagării zgomotului aerian, prin utilizarea 
de incinte şi ecrane fonoizolante; 

- izolarea procedurilor care implică emisie de zgomot şi 
restricţionarea accesului în zonele zgomotoase ;  

- combaterea zgomotului şi a vibraţiilor care se propagă 
prin sol, prin utilizarea unor măsuri de amortizare;  

- organizarea lucrului în aşa fel încât timpul petrecut în 
zonele zgomotoase să fie limitat;  

- la locurile de muncă unde expunerea la zgomot 
depășește 87 dB trebuie să existe marcaje prin semne 
care să arate obligativitatea purtării antifoanelor; 

- se recomandă repaus auditiv (pauză de 5-10 minute la 
o oră) în încăperi liniştite; 
Există contraindicaţii absolute şi relative pentru 

expunerea la zgomot (boli cronice ale urechii medii si interne, 
psihopatii, inclusiv nevroze manifeste, hipertensiune arterială, 
forma medie sau severă, asociată cu alţi factori de risc 
cardiovascular), de care trebuie să se ţină cont la angajare, în 
scopul reducerii îmbolnăvirilor profesionale şi a accidentelor de 
muncă.  

Alte efecte ale expunerii cronice la zgomot descrise de 
către muncitori, au fost: alterarea perceperii semnalelor sonore şi 
a comunicării verbale, tulburări de inteligibilitate în vorbire, 
menţinerea cu greutate a stării de vigilenţă şi atenţie, euforie 
uneori, cefalee, anxietate uşoară, senzaţie de indispoziţie, 
încordare, nelinişte şi disconfort, depresie uşoară, 
hiperemotivitate, comportament violent (pe fondul consumului 
de alcool etilic şi a problemelor familiale), capacitate redusă de 
învăţare a unei metode noi de muncă. 

Se impune responsabilizarea muncitorilor în caz de 
îmbolnăvire profesională datorită nepurtării echipamentului de 
protecţie şi implicit a eliminării incapacităţii de muncă a acestor 
lucrători. 
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