“Barulho silencioso”: os ruídos cotidianos que podem causar
dor de cabeça
Excesso de barulho também está relacionado ao estresse, distúrbios do sono e
problemas psicológicos
São Paulo, setembro de 2018 - Quem vive em grandes cidades precisa lidar diariamente com
os mais diversos tipos de barulho. De casa para o trabalho, do trabalho para a faculdade ou
outros compromissos, são inúmeros os ruídos que passam todos os dias pelos ouvidos e
chegam à cabeça. A pesquisa “O futuro da dor de cabeça”, encomendada por Neosaldina®,
marca de analgésico especialista em dor de cabeça, e conduzida pela WGSN Mindset, aponta que os
efeitos da exposição a sons constantes podem gerar a piora do estresse e da angústia¹,
diretamente relacionados à dor de cabeça²,
Já um estudo da Organização Mundial da Saúde (OMS)³ aponta que os efeitos do barulho não
trazem apenas irritação e esgotamento, mas também podem ter influência em problemas
cardiovasculares – cerca de 3% dos ataques cardíacos e AVCs na Europa são causados pelos
ruídos do trânsito, e em outros aspectos da saúde.
“Além de prejudicar a audição, o barulho em excesso pode ocasionar distúrbios de sono,
estresse e problemas psicológicos – algumas das principais condições para o surgimento da
dor. As pessoas precisam garantir maneiras de ter momentos de silêncio em sua rotina, seja no
ambiente de trabalho, na rua ou em casa”, afirma Dra. Célia Roesler, diretora da Sociedade
Brasileira de Cefaleia e vice-coordenadora do Departamento Científico de Cefaleia da
Academia Brasileira de Neurologia.
Evitar o barulho das ruas excessivamente movimentadas é praticamente impossível, mas é
essencial dar um pouco de descanso aos ouvidos¹. Um experimento realizado em ratos pela
Universidade Duke, da Carolina do Norte (EUA)⁴, descobriu que ficar por duas horas em
silêncio pode gerar novas células no hipocampo, área do cérebro responsável pela memória.
Assim, para a bióloga Imke Kirst, responsável pela pesquisa, o silêncio poderia ser usado como
terapia para depressão e demência, condições ligadas à redução dos neurônios no hipocampo.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) estabelece níveis de ruído adequados à
audição para diferentes tipos de locais. Para escritórios, por exemplo, o barulho deve
permanecer em torno de 45 a 65 decibéis (dB)⁵. Entretanto, ao andar por uma rua barulhenta,
nossos ouvidos enfrentam ruídos bem piores. Um carro de passeio gera 85 dB, enquanto um
caminhão, 100 dB. O som de um avião é ainda pior, 115 db5.
Além do barulho, o estudo “O futuro da dor de cabeça”¹, encomendada por Neosaldina®, ainda
aponta outros quatro possíveis gatilhos da dor de cabeça no futuro: era da ansiedade,
esgotamento cerebral, dor da pós-verdade e autoexigência. A pesquisa foi elaborada com base
nos comportamentos da população e o resultado mostra que a maioria dos provocadores da
dor de cabeça está relacionada a questões externas já conhecidas, como estresse e falta de
sono, mas também a fatores emocionais e à crescente influência da tecnologia na rotina.
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