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Resumo: 

Introdução: Tatuadores exercem atividades com exposição a ruídos e a escassez de 

informações sobre proteção e perda auditiva, limita os esforços em fazer com que a 

audição seja preservada. Objetivo: caracterizar o conhecimento sobre a saúde 

auditiva em tatuadores. Método: Participaram da pesquisa 14 profissionais de 6 

estúdios da cidade de São Bernardo do Campo. O instrumento de coleta de dados 

foi um questionário auto aplicável elaborado a partir da literatura. Além disso, foi 

utilizado um decibelímetro da marca Minipa, modelo MSL-1351C, a fim de mensurar 

o ruído emitido pela máquina de tatuagem. Foram feitas três medições durante o 

período de trabalho dos tatuadores. Desenvolvimento: Trata-se de um estudo 

exploratório e transversal, submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade de Santo Amaro. Resultados Preliminares: Os participantes deste 

estudo tem uma média de 30,9 anos, 9,5 anos exercendo a profissão e 92,9% são 

do sexo masculino. 64,3% relatam que o som emitido pela maquina de tatuagem é 

confortável e 92,9% acham que a exposição ao ruído pode levar a perda auditiva, 

porém, apenas 38,5% fazem algo para preservar a audição. As medidas 

encontradas variam entre 72,4 e 118,9 dB(A), os valores estão acima do permitido 

pela NR 15. 

Introdução: 

Tatuadores exercem atividades expostos á ruídos em média de 8 horas por 

dia, a escassez de informações sobre as condições de trabalho, exposição ao ruído 

e proteção auditiva, limita os esforços em fazer com que a saúde auditiva seja 

preservada por esses profissionais. Vale ressaltar que a profissão de tatuador  não é 

formalizada perante a lei em nosso país (DINIZ; MATTE, 2013). 

Objetivos: 

O objetivo deste estudo será caracterizar o conhecimento sobre a saúde 

auditiva em tatuadores. 

Metodologia: 

O presente estudo foi constituído por 14 sujeitos de 6 estúdios de tatuagem 

da cidade de São Bernardo do Campo, com indivíduos de ambos os sexos e faixa 

etária entre 18 e 50 anos. 
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O instrumento utilizado para coleta de dados foi um questionário auto 

aplicável e individual elaborado a partir da literatura sobre saúde auditiva. Além 

disso, foi utilizado um decibelímetro da marca Minipa, modelo MSL-1351C, a fim 

de mensurar o ruído emitido pela máquina de tatuagem. 

Foram feitas três medições do ruído, o microfone do equipamento foi 

posicionado no ombro do tatuador, considerando a orelha mais exposta, próximo à 

orelha do cliente e a um metro de distância do tatuador durante o período de 

trabalho. 

Desenvolvimento: 

Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

(CEP) da Universidade de Santo Amaro – UNISA, com o parecer de número 

65927017.7.0000.0081 em 13 de Abril de 2017. Trata-se de um estudo exploratório 

e transversal sobre saúde auditiva de tatuadores. Todos os tatuadores assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Resultados Preliminares: 

Podemos dizer que a idade média foi de 30,9 ± 4,8 anos e concluímos que 

existe significância estatística, onde temos 92,9%* de homens contra 7,1% de 

mulheres (p-valor <0,001). 

Do questionário aplicado aos tatuadores 64,3% dos profissionais relatam 

que o som emitido pela maquina de tatuagem é confortável e 92,9% acham que a 

exposição ao ruído pode levar a perda auditiva, porém, apenas 38,5% fazem algo 

para preservar a audição. 

 

  Posições do equipamento 

Estúdios 
(Nº) 

1 metro de 
distância 

dB(A) 

Orelha do 
Tatuador 

dB(A) 

Orelha do 
Cliente dB(A) 

1 86,5 91,8 93 

2 86,5 90,8 92 

3 72,4 81,9 104 

4 117,7 108,3 109 

5 106,3 97,2 118,9 

6 109 95,7 113,1 

Média 96,4 94,2 105 
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A menor média foi de 96,4 dB e o menor valor medido 72,4 dB (estúdio 3) 

foram encontradas na posição ”1 Metro de distância”. Na posição “Orelha do 

tatuador” a média é de 94,2 dB e a menor medição 81,9 dB (estúdio 3), já a posição 

“Orelha do cliente” a média é de 105,0 dB com menor medição de 92,0 dB. 

Os níveis de pressão sonora encontrados estão acima dos valores 

permitidos pela NR15, variando entre 72,4 e 118,9 dB. 
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