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Resumo: Distúrbios labirínticos podem acarretar sintomas auditivos e vestibulares, 

tais como hipoacusia, zumbido, tontura, entre outros. Estas manifestações podem 

causar dificuldade de concentração, baixa de rendimento, perda da autoconfiança e, 

afetar os relacionamentos familiar, social e profissional do indivíduo. Alterações na 

orelha interna podem ser ocasionadas pela exposição a níveis elevados de pressão 

sonora, variações da pressão atmosférica e, instabilidade corporal decorrente do 

movimento de embarcações, que são frequentes em atividades militares peculiares 

como navegação e voo. Devido à estreita relação entre alterações do labirinto e a 

exposição a esses estímulos, este estudo tem por objetivo verificar a ocorrência de 

queixas auditivas e vestibulares em militares e comparar embarcados e 

aeronavegantes com militares que não exerçam estas atividades. Método: Neste 

estudo transversal, propõem-se que 180 militares, do sexo masculino, com idades 

de 21 a 45 anos, e com tempo mínimo de 02 anos de serviço, respondam um 

questionário com 18 perguntas abertas e fechadas, desenvolvido a partir da 

literatura sobre Audição e Equilíbrio. Resultados: os achados preliminares revelaram 

que uma percentagem maior de militares embarcados apresentou queixa de 

plenitude auricular, perda auditiva, flutuação da audição, dificuldade de entender 

conversas em ambiente ruidoso e zumbido, em comparação aos não embarcados. 

Quanto as queixas: desconforto a sons intensos e vertigem, um número maior de 

militares não embarcados referiu estes sintomas, quando comparado ao grupo de 

militares embarcados.  

 

Introdução: A orelha humana é um órgão com dupla função, sendo a cóclea 

responsável pela audição e, o vestíbulo, pelo equilíbrio. Alterações nestas estruturas 

podem causar grandes danos por reduzir a capacidade de reagir a sons ambientais, 

dificultar a comunicação e alterar o equilíbrio corporal (SCHMIDT et al., 2010).  

Em decorrência de suas atividades, militares estão expostos a ruídos contínuos de 

motores e máquinas, e a ruídos de impacto provenientes de detonações e armas de 

fogo. Estes ruídos indesejáveis podem lesar o sistema auditivo, além de acarretar 

outros efeitos em todo o organismo (SILVA et al., 2004).  

O nível de ruído de um navio pode chegar a 120dBNA, segundo a Divisão de 

Choque, Vibração e Ruído do Centro de Projetos Navais e, dados estatísticos das 

Juntas Regulares de Saúde da Base Naval do Rio de Janeiro, demonstraram 



prejuízo auditivo em militares embarcados em navios de guerra (SOUZA et al., 

1990).  

Distúrbios vestibulares podem se manifestar por: desequilíbrio, tonturas, desvios 

à marcha, instabilidade ao andar, sensação de flutuação, sensação rotatória 

e quedas. Estas manifestações clínicas, trazem prejuízos físicos e psicológicos, 

comprometendo relacionamentos familiares, sociais e profissionais. Para militares 

embarcados e aeronavegantes, o impacto negativo em suas atividades pode 

ser ainda maior, pois estas disfunções acarretam dificuldade de concentração, baixa 

de rendimento e perda da autoconfiança (PEDALINI, et al., 1999).  

Na literatura, existem pesquisas, abordando, entre outros, perdas auditivas e 

desconforto a ruído, em militares. Contudo, não foram encontrados estudos que 

contemplassem queixas auditivas e vestibulares, particularmente em embarcados e 

aeronavegantes, quando comparados aos colegas que não exercem estas 

atividades (GRAVELING et al., e ROCHA et al., 2010; SOUZA et al., 2009).  

 

Objetivo: O presente estudo tem por objetivo verificar e comparar a ocorrência 

de queixas auditivas e vestibulares em militares expostos e não expostos 

a ambientes/funções predisponentes e não predisponentes a alterações auditivas e 

vestibulares.  

 

Método: Trata-se de um estudo transversal, submetido ao Comitê de Ética em 

Pesquisa.  

A amostra será composta por 180 militares, do sexo masculino, com idade variando 

entre 21 a 45 anos e com tempo de serviço mínimo de 02 anos. Para o grupo de 

estudo serão selecionados 90 militares entre embarcados e aeronavegantes e, para 

o grupo controle, 90 militares que não exerçam estas funções e não sejam expostos 

a estímulos auditivos e vestibulares intensos. Os achados observados nos grupos 

estudados serão analisados e comparados estatisticamente.  

Para um estudo inicial foram analisados 20 questionários respondidos por militares 

da Marinha do Brasil, sendo 11 de militares embarcados e 9 de militares não 

embarcados. Considerou-se para a análise as respostas às questões sobre queixas 

de: plenitude auricular, perda auditiva, flutuação da audição, desconforto a sons 

intensos, dificuldade em entender a fala em ambiente ruidoso, zumbido e vertigem. 



Resultados Preliminares: Os achados preliminares revelam que mais militares 

embarcados (E) apresentaram queixa de plenitude auricular, 36%, que os não 

embarcados (NE), 22%. O mesmo ocorreu quanto à: perda auditiva (E: 36%; NE: 

11%), flutuação da audição, (E: 18%; NE: 11%), dificuldade de entender conversas 

em ambiente ruidoso (E: 63%; NE: 44%) e zumbido (E: 72%; NE: 33%). Quanto as 

queixas: desconforto a sons intensos e vertigem observou-se maior percentagem de 

respostas positivas no grupo de militares não embarcados quando comparado ao 

grupo embarcado (NE: 33% e E: 18%, para desconforto a sons intensos e NE: 55% 

e E: 9%, para vertigem). Na amostra analisada observou-se diferença quanto aos 

sintomas auditivos e vestibulares relatados por militares embarcados e não 

embarcados. 
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