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RESUMO 

 

Rodrigues AS. Uso de equipamentos estéreos pessoais em jovens nas cidades de 

São Luís - MA e São Paulo - SP. São Paulo; 2009. [Dissertação de Mestrado – 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP].  

Introdução: A crescente exposição a níveis de pressão sonora elevados dos 

equipamentos estéreos pessoais (EP), mais conhecidos como MP3 players e iPods, 

alcançam intensidades sonoras que variam de 60 a 125 dB (A), vem gerando 

preocupação por parte dos profissionais da área da saúde. Os usuários de EP têm 

o hábito de elevar o controle de volume para ocultar os sons externos da 

conversação e os ruídos de trânsito ou ambientais, utilizando-os de maneira 

inadequada, podendo desencadear sérios riscos de desenvolverem alterações 

auditivas. Objetivo: Caracterizar o uso de equipamentos estéreos pessoais em 

jovens que residem nas cidades de São Luís e São Paulo, verificando se a região 

geográfica e o sexo são fontes de variabilidade. Método: A casuística foi composta 

por 80 universitários, na faixa etária entre 18 e 30 anos, sendo 40 da cidade de São 

Paulo e 40 de São Luís, igualmente distribuídos por sexo. O procedimento constou 

da aplicação de um questionário, contendo 12 questões objetivas. Resultados: 

Para os 80 sujeitos, obtivemos como hábito sonoro, escutar o EP por “mais de três 

anos” em 32 (80,0%) dos jovens de São Paulo e 14 (35,0%) de São Luís; “por mais 

de duas horas” por dia em São Paulo 14 (35,0%) e em São Luís 20 (50,0%); quanto 

à posição do controle de volume mais frequente foi “metade” para as duas cidades, 

São Paulo, 28 (70,0%) e São Luís 22 (55,0%); o tipo de fone “inserção” foi o de 

maior ocorrência entre os entrevistados, 39 (97,5%) para as duas cidades; quanto à 

solicitação feita aos usuários de EP para que abaixassem o volume, quatro (20,0%) 

dos usuários do sexo feminino e 13 (65,0%) do sexo masculino em São Luís foram 

solicitados a diminuir.  Em São Paulo, não houve diferenças entre as amostras, seis 

(30,0%) para os dois sexos. A maioria dos entrevistados, ou seja, 40 (100,0%) em 

São Luís e 37 (92,5%) em São Paulo responderam que o volume máximo pode 

causar uma deficiência de audição. Conclusão: Os resultados revelaram 

diferenças estatisticamente significantes nos hábitos sonoros dos jovens das 

cidades, mostrando que  sexo e região geográfica são fontes de variabilidade.  

Palavras chave: Audiologia, Audição, Música, Prevenção. 
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ABSTRACT 
 

Rodrigues AS. Use of personal listening devices by youths in the cities of São Luis 

and São Paulo. 2009. [Master’s Dissertation – Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo – PUC-SP]. 

 

Introduction: The increasing exposure to high sound pressure levels of personal 

listening devices (PLD), better known as MP3 players and iPods, reach sound 

intensities ranging from 60 to 125 dB (A), and has been raising concern on health 

professionals. Users of PLD have the habit of increasing the volume control to hide 

the background sounds such as a conversation, traffic or environmental noises. If 

used in an inappropriate way, these devices can cause risk of hearing impairment. 

Purpose: To characterize the use of personal listening devices in youths living in 

the cities of São Luis and São Paulo, considering if the sex and geographical area 

as sources of variability. Method: The sample comprised 80 university students, 

aged between 18 and 30 years old, living in the cities São Luis and São Paulo, 

equally divided by sex. The procedure consisted of applying a questionnaire 

containing 12 objective questions. Results: For the 80 students, it was found as 

sound habits the following: listening to the PLD for "more than three years" for 32 

(80.0%) of youngsters from São Paulo and 14 (35.0%) from São Luis; concerning to 

the use of the devices "for more than two hours" a day, 14 (35.0%) youngsters in 

São Paulo and 20 (50.0%) in São Luis;  the most frequent position of the volume 

control was "half" for 28 (70.0%) in São Paulo, and 22 (55.0%) in São Luis; the most 

frequent type of phone was insertion for 39 (97.5%) subjects in  the two cities, and 

for the request made to users of PLD to lower the volume, four (20.0%) of female 

users and 13 (65.0%) males in São Luis were asked to lower it. In São Paulo, there 

were no differences among the samples, six (30.0%) for both genders. The majority 

the interviewed (40 (100.0%) in São Luis and 37 (92.5%) in São Paulo) answered 

that to use the PLD in maximum volume can cause hearing impairment. 

Conclusion: The results revealed statistically significant differences among 

youngster’s sound habits in the two cities, revealing that sex and geographical 

region are sources of variability. 

 

Keywords: Audiology, Hearing, Music, Prevention. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Sabemos que a música é o elo mais antigo de interação entre os 

homens; está presente na vida diária das pessoas, desde a mais remota 

antiguidade, assumindo uma função importante na comunicação entre elas. 

A música é tida como algo agradável, prazeroso e, ao ouvi-la, associamos a 

fatos importantes ou acontecimentos da nossa vida. Entretanto, dependendo 

da sua intensidade, ela pode causar um verdadeiro transtorno na vida das 

pessoas. 

Na década de 60, apogeu da transformação sofrida pela música no 

Brasil, pelo aparecimento do estilo musical rock-and-roll, surgiu uma 

preocupação geral, por parte de vários pesquisadores, com a possível 

ocorrência de perdas auditivas induzidas pela exposição a níveis de pressão 

sonora elevados de atividades sonoras excessivamente amplificadas nos 

ambientes de lazer. 

Sabemos que o sistema auditivo é merecedor de grande atenção e 

importância, por ser o ouvido humano um órgão de indispensável 

funcionalidade. A audição é uma função sensorial que nos permite receber e 

reagir diante de sons. É este mundo dos sons que possibilita a comunicação 

por meio da linguagem falada. Deve-se lembrar que a comunicação nasce 

do ato de ouvir e, ouvir a linguagem é essencial para propiciar o seu uso 

desde a infância. 

As alterações auditivas adquiridas por exposições ao ruído têm sido 

um dos grandes problemas relacionados à poluição sonora e, como toda 

agressão biológica, o efeito em cada pessoa é imprevisível. Dependendo do 

tipo e da intensidade dessa exposição, as consequências das alterações 
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auditivas podem variar desde um simples desvio temporário dos limiares 

auditivos até uma perda permanente (Saunders et al,1985). 

A música alta e barulhos em bares e clubes são responsáveis pela 

diminuição da audição e, segundo pesquisas, é difícil implantar o controle de 

ruído, pois diminuir o nível da música implica diminuir os rendimentos 

financeiros de clubes e bares (Smeatham, 2002). 

Dentre as inúmeras atividades de lazer realizadas por jovens, está o 

uso dos equipamentos sonoros portáteis com fones de ouvido, conhecidos 

hoje em dia como: “iPod”, “MP3”, “MP4”. Estes equipamentos podem 

alcançar níveis sonoros que variam de 60 a 120 dB (A). Seus usuários têm o 

hábito de elevar o controle de volume para ocultar os sons externos da 

conversação, dos ruídos de trânsito ou ambientais (Jorge Jr, 1993). 

O uso excessivo desse aparelho pode causar a redução precoce da 

capacidade auditiva, porque o volume alto das músicas danifica as células 

responsáveis pelos sons agudos e a lesão é irreversível (Giorgi, 2002). 

A American Speech-Hearing-Language Association (ASHA, 2006) 

efetuou um levantamento dos níveis de pressão sonora de diferentes 

modelos e marcas de equipamentos estéreos pessoais (EP), medindo-os 

nas diferentes posições do controle de volume em dB Nível de Pressão 

Sonora (NPS), desde o mínimo até o máximo, em dez marcas de EP 

existentes no mercado.  Os níveis sonoros variaram desde 52 até 125 dB 

(A).   

Jorge Jr. (1993) levantou a questão do risco de lesão auditiva em 

jovens frequentadores de discotecas ou usuários de sistemas de 

amplificação sonora com fones de ouvido, questionando, ainda, se os 

limiares auditivos da juventude estariam se modificando, diante da crescente 

poluição sonora a que esta população está exposta nos grandes centros 

urbanos. É aceitável para um indivíduo normal frequentar concertos de 

música pop ou discotecas uma ou duas vezes por semana sem que 



3 

 

 

incorram no risco de comprometer a audição. Destarte, se a exposição a 

concertos de rock for associada a outros ruídos em ambientes de lazer, o 

risco de adquirir uma perda auditiva torna-se maior.  

Ferreira (2004) afirmou que identificar malefícios que o som intenso 

pode trazer a audição é a chave para educação de uma discriminação 

auditiva. Maior parte dos alunos desconhece os riscos da poluição sonora 

para saúde. A perda auditiva típica é observada entre pessoas que possuem 

uma longa história de exposição a ruído caracterizada por perda de audição 

na faixa entre 3000 Hz e 6000 Hz. Na fase precoce a exposição, uma perda 

de audição temporária é observada ao fim de um período, desaparecendo 

após algumas horas. A exposição contínua ao ruído resultará em perda 

auditiva permanente que será de natureza progressiva e se tornará notável 

subjetivamente no decorrer do tempo. 

É preciso identificar a poluição sonora não só aquelas produzidas por 

carros, buzinas ou construções, mas, na forma inadequada de se apreciar 

uma música, na intensidade alta da conversa em um recinto fechado, como 

por exemplo, uma sala de aula. Nas escolas, os ruídos podem causar 

problemas de interferência na comunicação oral, na atenção e na 

aprendizagem dos estudantes (Menezes, 2005).  

É importante salientar que muitos indivíduos não dispõem de qualquer 

informação ou têm dificuldade de acesso aos meios existentes para evitar os 

riscos de apresentarem perdas auditivas. 

Essa dissertação se originou a partir de uma entrevista realizada com 

minha orientadora. A primeira idéia era desenvolver uma pesquisa com 

idosos, já que é um de seus projetos da Linha Procedimentos e Implicações 

Psicossociais da Deficiência Auditiva. Todavia, diante do fato de que hoje 

em dia, há uma grande preocupação com os possíveis danos causados por 

equipamentos estéreos pessoais em jovens adolescentes, ela me sugeriu 
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que aprofundasse neste tema, principalmente pelo fato de ser oriunda de 

outra região do país. 

Desse modo, surgiu a idéia de correlacionar os dados obtidos entre 

duas capitais brasileiras, São Luís e São Paulo, a fim de verificar se haveria 

diferenças regionais e culturais no uso de tais instrumentos pelos jovens.  

São Luís está localizada na região nordeste do país, com uma 

população de cerca de um milhão de habitantes. Tem como cultura musical 

o emprego de variados ritmos, reproduzidos por equipamentos de 

amplificação sonora de grande potência, o que pode contribuir para danos 

auditivos irreparáveis ao longo do tempo nos indivíduos a eles expostos. 

São Paulo conta com cerca de 19 milhões de habitantes, com uma 

diversidade cultural bastante rica, além, de apresentar o maior contingente 

de nordestinos fora do Nordeste dentre as capitais brasileiras. Caracteriza-

se também, por ser uma cidade com uma grande poluição sonora, pela 

difusão do som em níveis sonoros muito acima dos desejáveis, tanto no 

interior dos meios de transportes coletivos ou individuais. Além disso, é 

grande o número de jovens usuários destes equipamentos, observável em 

diversos locais públicos. 

O uso de equipamentos estéreos pessoais pode ser prazeroso, por 

nos permitir escutar as músicas de nossa predileção. Por outro lado, o uso 

abusivo da intensidade sonora pode desencadear prejuízos irreversíveis. 

A partir dessa realidade, surgiram alguns questionamentos que nos 

motivaram a realizar o presente trabalho: Por quanto tempo os sujeitos estão 

expostos pelos equipamentos estéreos pessoais? Qual a posição do 

controle de volume que eles utilizam? Existem diferenças entre os hábitos 

sonoros de jovens das cidades de São Paulo e São Luís? 

A importância da saúde auditiva deve ser compreendida em seus 

vários aspectos: biológico, psicológico, social e educacional. Por intermédio 
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de ações que possam contribuir para evitar ou minimizar o impacto da 

deficiência auditiva em jovens adolescentes, sendo uma área de atuação 

fundamental da Fonoaudiologia. 
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1.1. OBJETIVOS 

 

 

Geral: 

Caracterizar o uso de equipamentos estéreos pessoais em jovens que 

residem nas cidades de São Luís e São Paulo, verificando se a região 

geográfica é fonte de variabilidade. 

 

 

Específicos: 

1. Identificar os hábitos sonoros, o tempo de uso e a posição do 

controle de volume dos estéreos pessoais. 

2. Verificar o conhecimento sobre os riscos da exposição e uso 

prolongado destes instrumentos quando usados em volume 

excessivo.  

3. Comparar as respostas de um questionário aplicado a usuários 

de estéreos pessoais, das cidades de São Paulo e de São 

Luís.  
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2. REVISÂO DE LITERATURA 

 

 

Neste capítulo, serão apresentados os autores que constituíram o 

referencial teórico do presente estudo. Para efeitos didáticos, foi efetuada 

uma divisão que abordará os seguintes temas:  

• Saúde auditiva 

• Música, seus efeitos e um hábito sonoro 

• Uso dos equipamentos estéreos pessoais por jovens  

Iremos privilegiar o encadeamento das idéias e, quando possível, 

manteremos a ordem cronológica das citações. 

 

2.1. Saúde Auditiva 

 

O Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, em seu artigo 196, 

assume o compromisso de assegurar a saúde como direito de cidadania, por 

meio de novas metas diretivas que agreguem práticas assistenciais, 

preventivas e educacionais. Dentro desse novo paradigma, a saúde deve ser 

provida pelo Estado, respeitando os princípios da universalidade, da 

igualdade, integralidade e descentralização de sua prestação. Deve 

compreender, ainda, os campos da assistência, das intervenções ambientais 

e das políticas externas que determinam o processo saúde-doença das 

coletividades. É importante salientar que a atenção à saúde deve ter como 

preocupação os três níveis de atenção à saúde, representados pela 

promoção, proteção e recuperação da saúde (Brasil - Constituição Federal, 

1988). 
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A idéia de promoção da saúde, que se apresenta como uma forma 

moderna e eficaz de enfrentar os desafios referentes à saúde e qualidade de 

vida, oferece condições e instrumentos para uma ação integrada e 

multidisciplinar que inclui as diferentes dimensões da experiência humana 

que pode ser expressa pelos diferentes campos do conhecimento (Brasil - 

Secretaria de Políticas de Saúde, 2001). 

Uma boa saúde é o melhor recurso para o progresso pessoal, 

econômico e social, e uma dimensão importante da qualidade de vida. Os 

fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, de meio ambiente, de 

conduta e biológicos podem intervir a favor ou contra a saúde. O objetivo da 

ação pela saúde é fazer com que essas condições sejam favoráveis para 

poder promovê-la (Conferência Internacional sobre a Promoção da Saúde, 

1986). Entendida como um estado de completo bem-estar físico, mental e 

social, o conceito de saúde supera o caráter estático, exclusivamente 

sanitário e de ausência de enfermidade, característicos do conceito 

anteriormente adotado, o qual não abarcava a amplitude de aspectos que a 

saúde representa. As estratégias de promoção da saúde voltam-se para 

estilos de vida e condições sociais, econômicas e ambientais que 

determinam, de forma mais ampla, a qualidade de vida. Dessa forma, as 

ações em prol da saúde demandam a participação dos diversos setores da 

sociedade, não podendo ser asseguradas apenas pelo setor sanitário 

(Souza, Carvalho, 2003). 

De acordo com a Portaria n° 587/2004 do Ministério da Saúde, as 

Ações de Saúde Auditiva na Atenção Básica compreendem ações de 

promoção à saúde auditiva, de prevenção e identificação precoce de 

problemas auditivos junto à comunidade, bem como ações informativas, 

educativas e orientação familiar. Com efeito, o Anexo I da citada Portaria, 

menciona como uma dessas ações a orientação acerca dos riscos da 

exposição a ruído não ocupacional (aparelhos eletrônicos, brinquedos, 

ambientes de lazer com níveis sonoros elevados e outros). 
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A prevenção não é só responsabilidade do governo. A grande 

responsabilidade é do cidadão. O bom senso milenar "prevenir para não 

remediar" foi sendo reescrito com o abandono da prevenção e promoção da 

saúde em todas as suas dimensões. Um dos principais objetivos é gerar 

novas práticas de saúde, nas quais haja integração das ações clínicas e de 

saúde coletiva. Para que essas novas práticas se concretizem, faz-se 

necessária a presença de um profissional com visão sistêmica e integral do 

indivíduo, da família e da comunidade, capaz de atuar com criatividade e 

senso crítico, mediante uma prática humanizada, competente e resolutiva, e 

que realize ações de promoção, de proteção específica, de assistência e de 

reabilitação. Uma das formas de sua atuação é realizar uma permanente 

interação com a comunidade, no sentido de mobilizá-la, estimular sua 

participação e envolvê-la nas atividades de promoção (Brasil - Secretaria de 

Políticas de Saúde, 2000). 

Wazen, Russo (2004), preocupadas com a audição de jovens 

expostos a níveis sonoros elevados durante atividades no lazer e com a 

admissão destes em empresas, investigaram os hábitos extra-ocupacionais 

em um grupo de 75 sujeitos, com idades entre 18 e 25 anos no Município de 

Sorocaba. Foi realizada audiometria e aplicado um questionário para 

levantamento dos hábitos auditivos. Por meio destes, observaram que, 

45,3% dos jovens apresentaram algum tipo de alteração auditiva, na faixa de 

freqüência de 3 a 6 kHz. E, nas perdas auditivas unilaterais, foi encontrado 

um rebaixamento na frequência de 6 kHz, mais na orelha esquerda e em 

ambos os sexos, indicando que indivíduos expostos a ruídos de pressão 

sonora elevados no lazer correm risco de desenvolver sintomas e/ou 

alterações auditivas temporárias ou permanentes, dificultando ou impedindo 

a admissão destes em empresas,  

Serra (2005) observou que, no campo da preservação auditiva, é 

importante achar uma pergunta científica para um problema social 

relacionado à alta porcentagem de jovens com idades entre 20 e 25 anos 



10 

 

 

que são rejeitados após exame médico de admissão devido à perda auditiva. 

Esta alteração, que aparece no início da vida profissional e sem histórico 

médico para explicá-la, pode possivelmente ser atribuída à exposição ao 

barulho de lazer. 

 

2.2. Música, seus efeitos e um hábito sonoro 

 

A definição de música não é uma tarefa fácil, de acordo com a 

Wikipédia, é difícil encontrar um conceito que abarque todos os significados 

dessa prática. Um dos poucos consensos é que ela consiste em uma 

combinação de sons e de silêncios, englobando toda uma combinação de 

elementos sonoros destinados a serem percebidos pela audição. 

No século XIX, a música foi inicialmente utilizada em hospitais, como 

recurso de recreação para pacientes psiquiátricos. Já se diferenciavam 

nessa época os ritmos que poderiam agir de maneira benéfica ou maléfica, 

observava-se que suaves melodias acalmavam os pacientes agitados. A 

música focada para melhorar a capacidade de trabalho teve seu início por 

ocasião da 2ª Grande Guerra, nas fábricas inglesas e norte-americanas, a 

fim de que as melodias exaltassem o ânimo, tornando o individuo mais 

eficiente. Pois os ritmos chegam ao subconsciente e criam uma sensação de 

bem-estar e eliminam a tensão de espírito. Em regra, utiliza-se a música 

durante períodos breves, de até duas horas e meia, devendo-se evitar 

períodos prolongados (Ribas,1957). 

Rintelmann (1968) revelou que alguns jovens adultos consideram a 

música em volume alto necessária, porque assume o controle de suas  

mentes e, assim, lhes permite libertar tensões, provocando um efeito real e 

agradável sobre o próprio corpo físico. 
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“A música é a linguagem que se traduz em formas 
sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, 
sentimentos e pensamentos, por meio da organização 
e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio”. 
(Brito 1998, p.45) 

 

Segundo Lundquist et al. (2003), os sons musicais desencadeiam 

sensações de prazer ou incômodo em um indivíduo e, sendo assim, alguns 

estudiosos interessados nos aspectos psicofísicos, desenvolveram trabalhos 

para avaliar a correlação existente entre tais sons, humor e irritabilidade. 

Bergold (2006) retratou a música como expressão artística e cultural 

importante e universal, que favorece a manutenção da saúde mental, a 

prevenção do estresse e o alívio do cansaço físico. 

Estudos mostram que o ato de ouvir música é extremamente 

agradável e tem efeitos positivos sobre a cognição. Além disso, o uso da 

música pode desenvolver mais a memória. O ato de cantar aumenta a 

codificação da informação por ativar redes neuronais de maneira mais 

eficaz. A música gera efeitos positivos na saúde, quando processada no 

sistema nervoso central, promovendo a interação entre música e linguagem, 

bem como a relação entre a música e as nossas emoções (Science Daily, 

2006).  

A exposição prolongada a estímulos sonoros elevados, que 

ultrapassam os 85 dB, por mais de oito horas de trabalho, pode gerar uma 

perda auditiva, afetando a cóclea bilateralmente, de forma progressiva, 

sendo pior nos primeiros 10 ou 15 anos de exposição. A perda auditiva é 

irreversível e está em segundo lugar entre as doenças mais frequentes, e 

possui características típicas nos resultados dos exames de audição. 

Geralmente, é acompanhada de zumbido, incômodo a sons elevados, 

alteração metabólica e vascular (Comitê Nacional de Ruído e Conservação 

Auditiva, 1994). 
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De acordo com as normas recomendadas pelo Centers for Disease 

Control e Prevention (CDC) e National Institute for Occupational Health and 

Safety (NIOSH), (1998), o período de exposição contínuo ao ruído é 

admissível num tempo médio ponderado (Quadro 1). Para cada três dB a 

mais de 85 dB (A), o tempo de exposição admissível deve ser cortado pela 

metade, pois é possível ocorrer um dano no sistema auditivo (Dangerous 

Decibels, 2008). 

 

Quadro 1 - Níveis sonoros em dB em função do tempo de exposição permitido. 
Nível sonoro em dB (A) Tempo de Exposição Permitido 
85 dB (A) 8 horas 

88 dB (A) 4 horas 

91 dB (A) 2 horas 

94 dB (A) 1 hora 

97 dB (A) 30 minutos 

100 dB (A) 15 minutos 

103 dB (A) 7.5 minutos 

106 dB (A) 3,75 ( < 4 min.) 

109 dB (A) 1,875 ( < 2 min.) 

112 dB (A) ,9375  (~1 min.) 

115 dB (A) ,46875 (~30 seg.) 

                                                                                                            Fonte: Dangerous Decibels (2008). 
 
 

Oohashi et al. (2000) relataram em seu trabalho que, com o 

surgimento de novas tecnologias sonoras, no século XX, foi possível o 

“empacotamento” do som, bem como sua transmissão a qualquer parte do 

mundo. A possibilidade de separar o som de sua fonte produtora levou à 

alteração no comportamento e na percepção das pessoas. Os infra-sons e 

ultra-sons, somados, presentes em sistemas de áudio, exercem influência no 

inconsciente do indivíduo e burlam mecanismos internos de defesa. A ação 

desses sons, mesmo inaudíveis, na área da formação reticular, 
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especialmente do sistema mesocórticolímbico, tem sido observada com 

maior preocupação, por exercer ação similar às drogas psicoativas, o que 

pode causar reação emocional não controlável. 

A percepção do som, sua amplitude, intensidade e freqüência que 

compõem o que denominamos música, exige integridade do sistema 

auditivo, cuja capacidade de reconhecimento auditivo, também conhecido 

como espectro audível ou limiar de audibilidade, compreende a faixa entre 

20 e 20.000Hz (Lent, 2001). 

Em várias pesquisas podemos perceber que muitos indivíduos não 

conseguem perceber ou sentir os prejuízos atribuídos pela exposição aos 

sons excessivamente amplificados, seja por falta de conhecimento ou de 

informação e, conforme Ferreira Jr. (1998), indivíduos expostos às mesmas 

intensidades podem apresentar respostas diferentes.  

Medeiros (1999) verificou que os distúrbios atribuídos à exposição 

sonora vão depender de fatores como: a frequência do ruído, a intensidade, 

a duração e o ritmo, assim como o tempo de exposição, a suscetibilidade 

individual, e a atitude de cada indivíduo frente ao som. Sons contínuos são 

menos traumatizantes que os sons interrompidos, isto porque num ruído 

contínuo o primeiro impacto sonoro é recebido sem proteção, mas os outros 

são atenuados pelo mecanismo de proteção; no entanto, em ruídos 

interrompidos, os impactos não têm atenuação, já que entre um som e outro 

há tempo do mecanismo de proteção relaxar-se. 

Alguns estudos revelaram que há as mesmas queixas de audição 

entre músicos de Orquestra Sinfônica, músicos de trio elétrico e músicos de 

conjuntos de rock. Foram relatados alguns transtornos auditivos como: 

zumbido, sensação de plenitude auricular, mudança temporária do limiar, dor 

de cabeça, sendo que os mais sofridos foram os de trio elétrico. Os 

resultados obtidos possibilitam fazer um alerta aos profissionais quanto aos 

riscos auditivos da exposição à música em forte intensidade e orientá-los a 
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respeito de um programa de conservação auditiva (Russo, 1995; Marchiori, 

Melo, 2001). 

Fiorini et al. (1991) afirmaram que a exposição sonora em um nível 

elevado pode perturbar o trabalho, o descanso, o sono, e a comunicação 

nos seres humanos; além de prejudicar a audição e causar ou provocar 

reações psicológicas e fisiológicas ruins.  

Segundo Seligman (1993), pesquisas eletroencefalográficas 

apresentam alterações, demonstrando que barulhos, mesmo de fraca 

intensidade, provocam a passagem temporária de um estado de sono 

profundo para outro mais leve. O barulho perturba o sono em movimentos 

repetitivos oculares, sem acordar o indivíduo, causando irritabilidade, 

cansaço e dificuldade de concentração. Gera interferência direta na 

qualidade do sono, agindo indiretamente nos efeitos do nosso dia-a-dia, 

sendo assim, uma noite “bem dormida”, é incontestável para o um bom 

desempenho do indivíduo em suas atividades, principalmente as que exijam 

concentração e habilidade, refletindo num melhor rendimento em sua vida. 

Santucci (1990) enfatizou que devemos nos ater a maneira de como 

lidamos com estes sons, pois dependendo da intensidade, em nível de 

pressão sonora (NPS) e do tempo de exposição, lesões irreversíveis na 

orelha interna podem ocorrer. 

A exposição intensa à música pode ser comparada ao ruído 

ocupacional, pois leva à mesma configuração audiométrica de uma perda 

auditiva induzida por ruído, apresentando queda nas altas freqüências. 

Todavia, por ser intermitente, ora seguida de períodos intensos, ora de 

completo silêncio, demonstra ser menos perigosa que uma equivalente 

exposição ao ruído industrial (Russo, 2007). 

Pinto (2001) abordou a música em seu estudo como sendo uma 

organização sonora no decorrer de um limitado espaço de tempo. É som e 

movimento em um sentido lato (seja este ligado à produção musical ou 
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então à dança) e está quase sempre em estreita conexão com outras formas 

de cultura expressiva. A música não é entendida apenas a partir de seus 

elementos estéticos, mas, em primeiro lugar, como uma forma de 

comunicação semelhante a qualquer tipo de linguagem, porém possui seus 

próprios códigos, é uma manifestação de crenças, de identidades, é 

universal quanto à sua existência e importância em qualquer que seja a 

sociedade. Ao mesmo tempo é singular e de difícil tradução, quando 

apresentada fora de seu contexto ou de seu meio cultural. 

Pinto, Russo (2001) realizaram uma pesquisa com objetivo de estudar 

os efeitos da música excessivamente amplificada sobre 20 sujeitos por meio 

de questionários e triagem auditiva, antes e após a aula de ginástica. Os 

resultados mostraram que os indivíduos não apresentaram a maioria dos 

hábitos e queixas auditivas questionados. Porém, os sujeitos relataram ter o 

costume de frequentar discoteca, no mínimo, uma vez por semana e apenas 

dois indivíduos apresentaram perda auditiva de grau moderado e 20% deles 

tiveram uma alteração dos níveis mínimos de audição entre uma triagem 

audiométrica e outra, revelando que não houve mudança temporária do 

limiar de audição em 80% dos professores pesquisados.  

Segundo Mendes, Morata (2007), a música sempre representou um 

papel importante na vida do ser humano, expressando sua cultura e suas 

origens. O som agradável instrumental requer dos músicos, várias horas de 

estudo individuais e coletivas. As autoras do estudo observaram que é claro 

e evidente o ocasionamento de uma alteração auditiva em músicos devido à 

exposição sistemática a níveis elevados de pressão sonora. Desta forma, 

sugerem a necessidade de programas preventivos, pois como sabemos, a 

deficiência de audição é irreversível e afeta o desempenho de músicos. 

Maia, Russo (2008) observaram que músicos com carreira superior a 

dez anos que não utilizam equipamentos de proteção sonora, apresentaram 

diferenças estatisticamente significantes comparados aos músicos com 

tempo inferior de carreira, mostrando que a variável tempo de exposição à 
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música amplificada leva à alteração na função coclear. Foi identificado um 

entalhe audiométrico nas frequências de 4 – 6 kHz em 41% dos sujeitos 

investigados, indicando uma tendência ao desencadeamento de uma perda 

auditiva induzida pelo elevado nível de pressão sonora. 

 

2.3 Uso de equipamentos estéreos pessoais por jovens 

 

Segundo a Wikipédia, MP3 (em inglês, "MP3 Player") é um aparelho 

eletrônico capaz de armazenar e reproduzir arquivos de áudio. Foi inventado 

na Coréia do Sul em 1998, pela Saehan, dando origem a diversas marcas no 

mercado. É comum utilizar o termo para aparelhos compactos e portáteis. 

Os mp3 players mais modernos são capazes de reproduzir diversos tipos de 

áudio, como o wma, ogg, e mp4. Muitas vezes, um mp3 player funciona 

também como um dispositivo móvel de armazenamento de dados e 

geralmente são facilmente conectados a um computador através de uma 

porta “USB”. MP3 (é uma abreviação de Mpeg Layer-3) – tipo de arquivo 

utilizado para armazenar sons. Outro tipo é o iPod, marca registrada da 

Apple Inc. e refere-se a uma série de tocadores de áudio digital.  

A cada geração de aparelhos de música portátil, não temos dúvida 

que produzem níveis sonoros de 100 dB ou mais. Estudos iniciais 

investigando o risco de perda de audição em usuários desses equipamentos 

portáteis reportaram níveis de saída máximos de 124 dB (A) (Wood, 1972) e 

de 110 a 128 dB (A) (Katz et al., 1982). 

Catalano, Levin (1985) abordaram que usuários de equipamentos 

estéreos pessoais com fones de ouvido têm elevado o volume para sobrepor 

o ruído do ambiente, colocando-o em risco de perda auditiva. Na cidade de 

Nova Iorque, 190 estudantes universitários públicos responderam um 

questionário em relação ao volume utilizado e o tempo em que estes ficavam 

expostos. Foram medidos os níveis sonoros em diferentes frequências (250-
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8000 Hz). De todos os alunos que utilizaram tais equipamentos estéreos 

pessoais com fones de ouvido 31,4% igualaram ou excederam o limite 

máximo admissível de dose permitida de acordo com o critério da 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA). Observaram 

também que houve uma diferença de usuários entre os sexos, sendo 41,2% 

do sexo masculino e 29,2% do sexo feminino. Esta diferença está 

relacionada com os riscos, embora não tenha sido estatisticamente 

significante. Do total 'em risco' 50% do grupo excederam os critérios de risco 

por mais de 100%. Desta forma, os autores sugerem uma investigação mais 

aprofundada e, alertam que esses equipamentos podem ser capazes de 

causar perda auditiva permanente em uma grande proporção de usuários. 

Ter ou não uma perda de audição pelo uso de fones de ouvido deve 

ser considerado um problema de saúde pública e continua a ser uma 

questão de debate. Alguns autores sugerem que 5 a 10 % dos usuários de 

fones de ouvido têm risco de desenvolver perda auditiva induzida pelo 

barulho, enquanto outros sugerem que um número muito menor está 

realmente em risco (Rice, Rossi e Olina 1987).  

Hellstrom (1988) observou em seu trabalho que os jovens preferem 

ouvir música mais alta quando utilizam os equipamentos estéreos pessoais. 

Constatou, ainda, que ouvem música por muito mais tempo durante a 

estação do verão, pois é quando eles praticam atividades físicas, nas quais 

conseguem andar mais de bicicleta, correr ou ficar deitados na praia.  

De acordo com Axelsson (1991), “os níveis sonoros em locais com 

música podem atingir valores entre 105 e 115 dB (A)". O autor também 

afirmou que os fones de ouvido, gravadores e sistemas de som possuem 

controles de volume, cujos níveis sonoros variam de 60 a 114 dB (A). A 

maioria dos jovens prefere ouvir música, em um nível de pressão sonora 

(NPS) médio de 74,2 dB, para música de fundo e 83,3 dB como atividade 

principal. 
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Jorge Jr. (1993) relatou que com a evolução da eletrônica, a potência 

dos equipamentos  de som e também dos instrumentos musicais aumentou 

consideravelmente. A intensidade das "músicas" nos estabelecimentos 

musicais, boates, discotecas ou baladas  chega a ser ensurdecedora, não 

permitindo, muitas vezes, a conversa entre pessoas. A intensidade, nestes 

locais, chega a 122 dB (A), ultrapassando em muito os limites de risco para 

audição. Os grandes grupos de "rock" carregam equipamentos de 

amplificação com potências de milhares de watts, ultrapassando os 150 dB 

(A) junto às caixas acústicas. Declarou ainda que é grande a preocupação 

com o que esta acontecendo com a audição dos jovens, que vem desde a 

década de 1960 quando vários autores passaram a realizar pesquisas nesta 

área.  Por outro lado, os equipamentos com fones de ouvidos, conhecidos 

como "walkman" ou “MP3” ou “iPod” também são fontes sonoras 

amplamente utilizados pelos jovens  e sabemos que esses equipamentos 

podem alcançar níveis muito altos em seus micro alto-falantes. Seus 

usuários comumente elevam a intensidade para encobrir sons externos 

como conversação, ruídos de trânsito ou outros ruídos ambientais, ou 

simplesmente “curtir” o som.  

Os jovens utilizam estes equipamentos em nível de intensidade 

sonora que geralmente está  entre 70 e 100 dB Nível de Audição (NA) o que 

pode ser altamente lesivo a audição. Seu uso prolongado pode levar a reais 

prejuízos para a orelha interna. Não há dúvida de que a suscetibilidade 

individual é um dos principais fatores responsáveis pelo aparecimento da 

lesão auditiva. Assim nem todos os jovens expostos apresentarão tal 

alteração, o que também depende, além da intensidade da fonte sonora e do 

tempo de exposição (Jorge Jr.,1993). 

Vittitow (1994) observou que enquanto pessoas fazem atividade física 

(andam, correm, pedalam), elas utilizam os equipamentos estéreos 

pessoais. Nesse caso, ocorre uma mistura de um som motivador e 

agradável, normalmente em volume elevado, constituindo assim, um risco 
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para a audição, gerando um impacto significativo para essa população 

aparentemente saudável. 

Ising et al. (1997) investigaram em 569 jovens, com idades entre 10 e 

17 anos, de seis escolas da Inglaterra, a frequência a discotecas e os seus 

hábitos auditivos com relação a fones de ouvido, quanto aos níveis de 

intensidade que ouviam e o tempo a que estavam expostos, em ambas as 

atividades. Do total, 50% dos sujeitos que responderam ao questionário 

referiram ouvir música com fones de ouvido pelo menos uma hora por dia e 

outros ouvintes entre oito e dez horas. O nível da música escutada iniciava 

em 60 dB (A), mas 5% deles aumentavam para 110 dB (A), 10% dos jovens 

com idades entre 12 e 16 anos preferiam a intensidade de 110 dB (A) e essa 

porcentagem aumentava até os 16 anos. Os níveis de intensidade sonora 

nas discotecas variaram entre 95 a 110 dB (A) e os que estavam expostos, 

frequentavam por até 40 horas semanais. Foi verificado que a audição dos 

indivíduos que frequentavam discotecas mais que 49 vezes por ano, 

apresentavam uma prevalência de 1:3 para a perda de audição, quando 

comparados aos que frequentavam pouco. A utilização dos fones de ouvido 

gerava um crescimento do risco de perda auditiva, mas apenas quando 

elevavam o nível de intensidade da música. Dos sujeitos que tinham o hábito 

de ouvir música amplificada por mais de 500 horas apresentavam uma razão 

de prevalência para a perda de audição de 1:8 comparado aos que ouviam 

menos. 

Felchilin et al. (1998) realizaram um estudo na Suíça por meio de um 

questionário em 350 indivíduos com idades entre 10 e 23 anos, com o 

objetivo de determinar os hábitos dos usuários de “walkman” e os seus 

níveis de conhecimento sobre os prejuízos auditivos ocasionados pela 

música. Foi realizada uma mensuração do volume a que estes usuários 

foram submetidos em seus walkmans, por meio de um dispositivo composto 

por um modelo especial de cabeça humana com uma cópia realística da 

parte externa da orelha feita de silicone, a qual permitia fazer uma leitura dos 
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fones que cobriam a orelha e dos aparelhos que eram nela colocados. 

Assim, 60% dos jovens entrevistados tinham em seus walkmans um volume 

seguro quanto aos níveis propostos, ou seja, um volume de som menor 

que  85 dB (A), sendo que a média estabelecida pela amostra foi de 83 dB 

(A). Os resultados revelaram que um em 12 sujeitos ajustava seu volume em 

níveis superiores a 95 dB (A). As mulheres entrevistadas, 43% do total, 

ouviam músicas em um nível sonoro significantemente mais  baixo do que 

os homens, em uma média de 81 dB (A) comparada com 85 dB (A). Em 

média, os entrevistados disseram utilizar o walkman de três a quatro horas 

por semana, sendo que do total, 60% ouviam o walkman entre uma e três 

horas, e 2,9% ouviam entre 13 e 21 horas por semana. Os autores 

concluíram que a maioria das pessoas está informada sobre o efeito 

prejudicial dos elevados níveis sonoros, mas somente 50% destas estão 

atentas para a ligação entre o volume e o tempo que escutam. Alertam para 

que haja nos manuais desses equipamentos especificações quanto ao limite 

do controle de volume em até 85 dB (A), e isto para o aparelho combinado 

com o fone de ouvido utilizado, pois este tem grande influência no volume 

ouvido, e não apenas a limitação do aparelho em si. Salientam, ainda, a 

importância de medidas preventivas, isto é, informar os jovens sobre o risco 

de ouvir  música alta por um longo período de tempo. 

Mostafapour et al., (1998) nos Estados Unidos questionaram que não 

existe consenso quanto ao potencial risco de perda auditiva induzida por 

ruído (PAIR), associada ao ruído no lazer, em particular, nos usuários de 

equipamentos estéreos pessoais. Eles desenvolveram um estudo 

prospectivo com audiometrias em 50 indivíduos com idades entre 18 e 30 

anos, universitários, usuários destes equipamentos e de outras fontes de 

ruído recreativas, com objetivo de analisar a perda de audição associada a 

esses ruídos. Observaram que não houve diferença entre os indivíduos, no 

limiar de tom puro, limiar de recepção de fala, ou discriminação no discurso, 

quando separados por nível de exposição sonora, ou seja, não foi 

encontrado risco para a PAIR, mas referem que a interpretação dos achados 
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quanto à exposição ao ruído deve ser feita com muita cautela. Neste estudo, 

verificaram uma baixa prevalência nas alterações auditivas, mas não 

descartaram a possibilidade de que haja alterações em outras populações. 

Para finalizar, os autores concluíram que são necessárias medidas 

educacionais sobre o risco para a audição no lazer.  

Florentine et al. (1998) identificaram indivíduos que apresentavam 

comportamentos de vícios quando privados da música alta e perceberam a 

necessidade que estes tinham de continuar ouvindo música alta, apesar do 

conhecimento que possuíam de perda auditiva induzida pela música.  

Metternich FU , Brusis T .Metternich, Brusis (1999), na Alemanha, 

mencionaram que o risco de perda de audição não existe apenas após a 

exposição prolongada à música. Que níveis sonoros muito elevados, mesmo 

a curto prazo, por exemplo, nos shows, também podem ocasionar perda 

auditiva e zumbido. Realizaram um estudo retrospectivo incluindo 24 

pacientes que necessitou de atendimento no período entre 1994 e 1997 

devido a um trauma acústico relacionado com música. As alterações 

auditivas e sua evolução durante o tratamento foram estudadas por 

audiometria de tom puro e, o tipo, a intensidade e a duração da exposição à 

música, bem como a distância e a posição da fonte de ruído, também foram 

avaliados. Em 67% dos sujeitos analisados, a perda auditiva foi 

desenvolvida por um tempo de exposição a shows de rock ou pop: 17% por 

frequentar discotecas, 12% por frequentar festas e 4%. Por exposição à 

música e equipamentos estéreos pessoais. Os pacientes apresentaram uma 

perda de audição de 40-60 dB (A) em uma frequência entre 3 kHz e 4 kHz.  

Na audiometria de tom puro, 58% apresentaram um limiar unilateral em uma 

frequência entre 3 kHz e 4 kHz, combinado com zumbido ipsilateral da 

mesma frequência; 21% apresentaram um limiar e zumbido bilateral 

simétricos entre 3 kHz e 4 kHz; em 8%, houve zumbido unilateral, e em 13% 

zumbido bilateral, sem apresentar perda auditiva. Os pacientes melhoraram 

a perda auditiva durante o tratamento. Em 33% dos pacientes, foi observado 
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uma melhora do zumbido. Os autores concluíram que, o risco da perda de 

audição permanente em consequência da exposição amplificada da música 

em curto prazo é baixo, quando comparado com o risco de zumbido 

contínuo. Entretanto, ressaltaram que o risco de sequelas no sistema 

auditivo devido à amplificação da música poderia ser diminuído, se cuidados 

fossem tomados por eles, como o uso de protetores auditivos e se evitassem 

a proximidade com níveis sonoros elevados. 

De acordo com os critérios do National Institute for Occupational 

Health and Safety (NIOSH, 1998), um limite de 60% do volume máximo 

escutado por uma hora ou mais por dia, usando os fones de ouvido, pode 

reduzir o risco de perda auditiva induzida por música. 

Florentine et al. (1999) desenvolveram um instrumento de triagem de 

32 itens adaptados para usuários de música no teste de triagem de 

alcoolismo de Michigam (um bem conhecido e sensível questionário usado 

para rastrear o alcoolismo) sendo que nesse caso foi realizado para rastrear 

os hábitos inadequados de ouvir música, embora o impacto do vício musical 

possa ser um problema menor que o álcool ou o vício da droga.  

Bull (2000) realizou em Londres um estudo longitudinal em usuários 

de EP por meio de entrevistas. Pediu, ainda, que os mesmos elaborassem 

diários sobre o uso de seus EP, no intuito de desenvolver novos métodos 

para elaboração de uma etnografia (estudo dos hábitos e costumes de uma 

sociedade) da vida urbana, estabelecendo assim, uma ligação entre a 

realidade urbana diária e a compreensão acadêmica da mesma.  Foi 

verificado que há interferências de tais equipamentos no convívio social, ou 

seja, ocasionando isolamento desses indivíduos. Constataram que esta 

atividade foi considerada por esses indivíduos prazerosa, conquanto possam 

manter ou modificar seu humor no momento em que desejam. Colocando 

seus fones de ouvido, os usuários se distanciam do mundo ao seu redor. O 

EP pode também ser componente chave no controle de interações sociais 

que os usuários têm, e ao mesmo tempo uma forma de ocupar momentos 
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ociosos. Por outro lado, os EP são utilizados como parte de uma estratégia 

para evitar contato interpessoal, isto é, para evitar uma situação não 

desejada. 

Fligor, Cox (2004) na universidade de Boston verificaram em 

manequins construídos para estudar a exposição aos aparelhos de MP3, 

que os níveis de pressão sonora no volume máximo do controle oscilaram 

entre 91 dB (A) e 121 dB (A). Os níveis de saída variaram de acordo com o 

fabricante e com os tipos de fones de ouvido, embora tenham observado 

que, quanto menor o fone de ouvido, maior o nível sonoro de saída para um 

dado nível de controle do volume.  Os autores indicaram que a dose máxima 

de barulho permitida deve ser de uma hora de audição com o controle de 

volume em 70% do máximo, com os fones de ouvido supra-aurais 

(abafador). Com o uso dos fones de ouvido de inserção, os níveis máximos 

de controle de volume seguros devem diminuir significativamente. Esse 

efeito não foi previsto pelos fabricantes. Os autores acreditam que 

orientações, para limitar o uso de fone de ouvido supra-aural para uma hora 

ou menos por dia, devem ser incluídas pelos fabricantes nos aparelhos a fim 

de proteger a audição dos usuários, o trabalho tomou como base as 

recomendações do Instituto Nacional de Segurança Ocupacional e Saúde. 

Willians (2005) analisou 55 usuários de equipamentos estéreos 

pessoais em Chatswood, na Austrália, por meio de questionário e avaliação 

audiométrica. Observou que a média de exposição aos barulhos contínuos 

era de 79.8 dB (A), sendo significantemente maior em homens 80.6 dB (A), 

que em mulheres 75.3 dB (A). E não demonstrou correlação entre a perda 

auditiva reportada pelo participante e ou a incidência de zumbidos. Concluiu 

que os resultados da exposição ao barulho obtido, não indicam a existência 

de um aumento significativo no risco de perda pelo barulho dos 

equipamentos estéreos pessoais. 

Chung et al. (2005) em Boston, aplicaram um questionário via Internet 

sobre a exposição a ruídos e a audição. Os resultados mostraram que 
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apenas 8% dos jovens responderam que a perda de audição era um grande 

problema quando comparada a outras doenças como o uso de álcool e 

drogas, doenças sexualmente transmissíveis, depressão, cigarro e 

obesidade. Dos entrevistados que reportaram sintomas como o zumbido, 

61% frequentavam shows, 43% clubes e apenas 14% responderam que 

usavam fones de ouvido. O autor concluiu que muitos desses indivíduos 

estariam dispostos a usar proteção auditiva se fossem orientados ou se 

estivessem cientes da perda auditiva permanente. 

Em um estudo longitudinal realizado por Serra et al. (2005) foi 

realizado em jovens para verificar os efeitos da exposição a ruídos 

recreacionais. Os autores observaram uma tendência ao aumento dos 

limiares auditivos em ambos os sexos, especialmente nas frequências de 

14.000Hz e 16.000Hz. Sendo maiores no sexo masculino, por estarem mais 

expostos a níveis sonoros elevados do que o sexo feminino. A segunda 

parte do estudo revelou que os limiares auditivos aumentaram mais nas 

frequências médias que nas altas, no restante dos adolescentes estudados 

no subgrupo I. Em ambos os subgrupos, os sujeitos mostraram alta 

participação em atividades recreativas, sendo o subgrupo II (do primeiro 

estudo), com maior participação no último ano do estudo. Os autores 

concluíram que a exposição a altos níveis sonoros, nas atividades 

recreativas pode causar dano auditivo permanente.  

A American Speech-Hearing-Language Association (ASHA, 2005) 

sugeriu aos usuários de aparelhos que reduzam o volume, limitem o tempo 

de uso e utilizem fones de ouvido que bloqueiem sons externos que possam 

levá-los a aumentar o volume dos aparelhos. Em 77% dos estudantes e 81% 

dos adultos disseram não ter comprado esse tipo de fones que bloqueiam 

sons externos. A pesquisa não explicou exatamente o que estaria 

provocando a perda de audição, mas indicou que os hábitos de utilização 

dos aparelhos são potencialmente danosos para a saúde auditiva. 



25 

 

 

Outra pesquisa foi realizada e divulgada pela (ASHA, 2005), que 

dispôs o número máximo de horas de exposição a diferentes níveis de 

pressão sonora, comparando-os em equivalência às diferentes fontes 

sonoras. Os resultados estão no Quadro 2. 

Quadro 2 - Distribuição em relação ao número máximo de horas de exposição a 
diferentes níveis de pressão sonora, comparando-os em equivalência às diferentes 
fontes sonoras. 

12h a 85 dB (A) (equivalente a um motor de barco). 

8h a 90 dB (A) (equivalente a um cortador de grama). 

4h a 95 dB (A) (equivalente a uma motocicleta). 

2h a 100 dB (A) (equivalente a um veículo de neve). 

1h a 105 dB (A) (equivalente a uma moto serra). 

30 min. a 110 dB (A) (equivalente a um concerto de rock). 

15 min. a 115 dB (A) (equivalente a um cinema e discoteca). 

                                                                                                                                                        Fonte: ASHA, 2005. 

 

Posteriormente, a (ASHA, 2006) efetuou um levantamento dos níveis 

de pressão sonora, medindo-os nas diferentes posições do controle de 

volume em dB NPS, desde o mínimo até o máximo, em dez marcas de EP 

existentes no mercado. O Quadro 3 apresenta os resultados deste estudo. 

 
Quadro 3 - Níveis de pressão sonora, obtidos nas diferentes posições do controle 
de volume dos equipamentos estéreos pessoais. 

Posição do Controle de Volume Máximo ¾ Metade ¼ Mínimo 

Apple iPod (15 GB) 120-125 107-111 98-101 80-83 68-72 

Creative ZEN Nano Plus 114-118 105-109 85-92 77-82 67-75 

Sony Walkman MP3/ATRAC3plus 108-115 98-104 85-94 78-83 55-62 

iRiver T10 115-122 105-112 98-106 88-92 70-79 

Dell Latitude D610 Laptop 112-114 108-114 102-108 85-96 74-77 

Dell Axim X5 Handheld 115-120 107-112 104-106 85-92 77-82 

Motorola Motostart H700 Bluetooth* 82-106  68-73  52-60 

Bratz: Liptunes MP3 Player 115-120 112-115 90-94 69-72 45-50 

Disney Mix Stick 112-118 100-105 87-99 70-76 60-66 

                                                                                                                                                       Fonte: ASHA, 2006. 
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Hoje em dia, várias matérias de diferentes jornais, sites e revistas, 

vem discutindo o uso do equipamento estéreo pessoal e têm alertado que 

este pode causar danos auditivos permanentes e irreversíveis, sendo 

sugerido que deva ser usado com o volume em um nível reduzido. Além da 

capacidade sonora aumentada desse equipamento, outro agravante refere-

se ao tipo de fone de ouvido utilizado. Os fones de inserção no ouvido 

potencializam os sons, portanto são mais prejudiciais que os tradicionais 

fones externos, que cobrem a orelha e amenizam o volume do som, 

minimizando também os ruídos externos (Grego, 2006). 

Parks et al. (2006) realizaram um estudo para avaliar os efeitos dos 

equipamentos estéreos pessoais sobre a audição de 68 jovens com idades 

entre 13 a 18 anos que visitaram um serviço de Otorrinolaringologia de um 

hospital universitário em Daegu. Foi realizada a audiometria nas frequências 

de 500, 1000, 2000, 4000 e 8000 Hz e entrevistas com o objetivo deThe 

questionnaires were about general characteristics of the subjects, the time of 

personal stereo system use (year, hour) and place. obter dados sobre as 

características gerais destes sujeitos, como o tempo de uso desses 

equipamentos e seus limiares auditivos. Cumulative exposure to the 

personal stereo system was calculated by the product of the total years and 

the daily hours of their use. Fizeram um cálculo da exposição destes jovens 

pelo total de uso (anos e horas) com o uso dos equipamentos. Foi obtido 

Pure tone audiometry was performed and the hearing threshold was 

measured at 500, 1000, 2000, 4000 and 8000 Hz.nRESULTS: The average 

time of using a personal stereo system a day was about 3 hours and 75% of 

the subjects used a personal stereo system for 2-5 yearosos resultados, um 

tempo médio de utilização desses equipamentos em cerca de três horas por 

dia e, 75% dos indivíduos o utilizavam de dois a cinco anos. The elevation of 

threshold was more prominent in the subjects who used personal stereo 

systems for 4 years and more compared with those subjects who used them 

for 3 years and under. Observaram que os sujeitos que utilizavam quatro 

anos pra mais, tiveram elevação de seus limiares auditivos em comparação 
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com os indivíduos que utilizaram por apenas três anos.  The elevation of 

hearing threshold was also more prominent in the subjects who used 

personal stereo systems for 4 hours and more a day compared with those 

subjects who used personal stereo systems for 3 hours and under a day. 

Também foi observado que os indivíduos que utilizaram os equipamentos de 

quatro horas ou mais por dia tiveram seus limiares aumentados em 

comparação com os indivíduos que utilizaram por três horas/dia. The 

elevation of hearing threshold was more prominent in the subjects who used 

personal stereo systems for 13 hour x years and more compared to the 

subjects who used them 12 hour x years and under. Estes resultados 

revelaram que a elevação do limiar auditivo pode estar acontecendo devido 

aos indivíduos estarem utilizando esses equipamentos estéreos pessoais de 

forma inadequada, ou seja, por um longo período e em nível elevado. Deste 

modo, sugeriram aIn order to prevent hearing loss, we need to teach 

adolescents appropriate usage of the personal stereo system and hearing 

tests should be included in the periodic school-based physical examination 

for the adolescent fim de prevenir a perda auditiva, ensinar jovens quanto à 

adequada utilização desses equipamentos e que deve ser incluída no 

sistema escolar a avaliação auditiva. 

Trask et al. (2006) avaliaram 95 universitários usuários de 

equipamentos estéreos pessoais da cidade de Iowa, por meio de 

questionários e de avaliação audiométrica. O trabalho mostrou que mais de 

16% dos entrevistados foram expostos a níveis superiores a média de 100 

dB (A). Dos indivíduos, 43% relataram estar expostos a níveis sonoros que 

os colocam em risco para perdas auditivas com o passar do tempo;  

17% dos sujeitos foram considerados em risco de acordo com a 

recomendação da OSHA. Os usuários apresentaram um tempo médio de 

utilização de 2,2 horas/dia. Embora quase 95% dos entrevistados 

manifestaram consciência dos riscos. Apenas 28% dos jovens qualificam 

como risco o uso do EP. 
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Guimarães (2006) avaliou por meio da audiometria tonal, a alteração 

temporária do limiar (ATL) causada pelo uso de walkman por um período de 

três horas, com picos sonoros acima de 100 dB NA, em 16 voluntários. 

Encontraram alterações em sete usuários. O autor recomendou que 

cuidados com o som da recreação devem ser tomados. O zumbido, a 

sensação de plenitude auricular e a alteração temporária do limiar auditivo, 

que surgiram após a exposição ao som gerado pelo walkman, 

desapareceram em menos de 24 horas em 90% dos casos.   

A Zogby International (Spencer, 2006) realizou uma pesquisa nos 

Estados Unidos com adolescentes e adultos sobre o uso de estéreos 

pessoais e fones de ouvido. A pesquisa envolveu 1000 pessoas com 

aplicação de um questionário com aproximadamente 39 questões, das quais 

301 eram adolescentes e foram respondidas apenas 30 questões.  Os 

resultados envolvendo o uso de estéreos pessoais revelaram que 78% dos 

adolescentes utilizam esse dispositivo eletrônico comparado com 36% dos 

adultos, além do que os adultos usam por mais tempo, enquanto que os 

adolescentes preferem o volume mais elevado. Porém na mesma proporção, 

ambos não sabem a respeito de uma possível perda auditiva. No entanto 

58% dos adolescentes não abaixariam o volume e nem a quantidade de 

exposição e nem modificariam os fones de ouvido, a fim de prevenir uma 

perda auditiva. Os estudantes analisados tendem mais que os adultos a 

dizer que experimentaram três dos quatro sintomas da perda de audição: 

aumentando o volume de suas televisões ou rádios (28% dos estudantes – 

26% adultos); dizendo “o quê?” ou “hã?” durante conversas (29% dos 

estudantes – 21% adultos); zumbidos no ouvido (17% dos estudantes – 12% 

adultos). O mais intrigante é que menos da metade dos estudantes (49%) 

disseram nunca ter experimentado nenhum destes sintomas, comparado a 

(63%) dos adultos. Uma porcentagem igualitária de adultos (48%) e 

adolescentes (47%) afirmaram não estar cientes sobre a perda de audição 

causada por esses aparelhos, enquanto os adolescentes (53%) tendem 

muito mais que os adultos (33%) a dizer que estão cientes. A maioria dos 
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pais afirmou conversar com seus filhos sobre o perigo da perda da audição, 

e somente (12%) guiaram seus filhos em direção à literatura ou web sites 

que discutem o tema. Enquanto que (95%) deles expressavam sua 

preocupação quanto aos riscos do barulho alto na perda auditiva 

permanente, apenas (28%) acreditavam que o uso dos aparelhos estéreos 

pessoais poderia colocá-los em risco. O autor conclui que há uma grande 

preocupação quanto à perda auditiva induzida pelo barulho; entretanto, nem 

sempre essa preocupação poderia ser traduzida em uma diminuição da 

exposição pessoal ao barulho. 

Na universidade do Colorado e no Hospital infantil de Boston foi 

realizado um trabalho, liderado por um Portnuff (2006), em 30 jovens 

usuários de iPod.  O estudo constatou que adolescentes não só tendem a 

elevar a música mais do que os adultos, mas geralmente não estão 

conscientes de quão alto eles a estão ouvindo.  

 

"Eu honestamente não acredito que a maioria das pessoas 
saiba que estão se colocando em risco ou a gravidade deste 
risco” Portnuff (2006). 

 

O autor documentou que o risco de perda auditiva permanente pode 

aumentar com apenas cinco minutos por dia de exposição à música em 

volume máximo, o que pode gerar danos ao delicado sistema de células 

ciliadas da orelha interna. Sugeriu que o limite de segurança seria de 90 

minutos diários a 80% do volume máximo para uso em longo prazo, mas que 

exposições a volumes e períodos menores (70% do volume máximo, por 

apenas, 4 ½ horas por dia) seria ainda mais seguro (Portnuff, 2006). 

Adicionalmente, o autor especulou porque as pessoas continuam a 

colocar seus iPods em volume máximo, mesmo tendo consciência da perda 

auditiva, e sugere que estes indivíduos assumem que o volume máximo 

estabelecido pelo fabricante é seguro e inofensivo. Apesar da ciência do 
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risco de perda auditiva associada ao uso dos iPods, os adolescentes 

parecem ignorar esse fato e até elevam o volume quando pressionados por 

amigos e familiares (Portnuff, 2006).  

Vogel et al. (2007) em uma análise qualitativa por meio de discussões 

em um grupo de jovens com idades entre 12 e 18 anos de duas grandes 

escolas do ensino médio de Rotterdan, observaram o uso frequente de 

aparelhos de MP3 em volume máximo, mais no sexo masculino. Esses 

sujeitos pareciam ter conhecimento dos riscos da exposição associada à 

música amplificada, mas revelaram não aceitar qualquer interferência nos 

seus hábitos de exposição sonora, além de relatarem baixa suscetibilidade à 

perda auditiva induzida pela música. Foram sugeridas pelos autores 

medidas de intervenção que devam focalizar essa população, com o intuito 

de ampliar o seu conhecimento sobre os riscos associados à música alta e a 

melhor maneira de se protegerem.  

Em uma revisão de literatura, Vogel et al. (2007) ressaltaram aspectos 

sociodemográficos, psicossociais e outros correlatos em relação aos riscos e 

a proteção com a perda de audição em sujeitos com idade entre 12 e 25 

anos. Foram selecionadas publicações por meio de bases de dados: 

PubMed, PsycINFO e Web of Science e demais artigos relevantes. Foram 

incluídos 33 documentos, que identificavam vários aspectos 

sociodemográficos e psicossociais, tais como idade, sexo, escolaridade, 

etnia, preferência musical, atividade física, influência social e fornecimento 

gratuito de proteção auditiva. Foi observado que muitos jovens sabem como 

se proteger, mas não o fazem. E que não existem ainda muitas provas 

quanto ao uso de MP3 players e a perda auditiva, o quanto representam 

risco para a saúde auditiva em níveis elevados.  Para intervenções eficazes, 

os autores concluíram e sugeriram que estudos longitudinais sobre a 

exposição a elevados níveis sonoros fossem desenvolvidos, a fim de 

prevenir a perda auditiva induzida pela música. Foi apontada a escassez de 

pesquisas sobre a conservação auditiva durante atividades de recreação 
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entre jovens e, especialmente com o uso dos equipamentos estéreos 

pessoais.  

Keith et al. (2008) realizaram um estudo no Canadá, com usuários de 

equipamentos estéreos pessoais para avaliar os níveis sonoros máximos 

ouvidos por eles a partir de modernos leitores de áudio digital. O material 

testado incluiu as dez músicas mais tocadas para o público na faixa etária 

entre 12 e 25 anos. Foram avaliados nove modelos de tocadores de áudio 

digital e 20 fones de ouvido. A metodologia de mensuração obedeceu às 

normas de padrões europeus (BS EN 50332), sendo comparados os 

resultados com dois padrões (Bristish Standards Institution, 2000; 2004). A 

reprodução dos níveis sonoros em volume máximo variou de 101-107 dB (A) 

e a audição estimada dos níveis sonoros variou de 79-125 dB (A), 

dependendo dos seguintes fatores: (1) vedação do fone em relação ao 

ouvido, (2) voltagem de saída, (3) sensibilidade do fone e (4) nível de 

gravação. Os melhores resultados foram obtidos, isolando o microfone de 

um medidor de nível sonoro para um fone de ouvido, usando a mão fechada 

e corrigindo a resposta em campo aberto. Com um rigoroso ajuste, o maior 

valor medido foi de 120,4 dB (A), sendo este um valor traumático aos 

ouvidos, podendo gerar danos à audição. Se este nível sonoro fosse 

mantido continuamente, durante cerca de 10 minutos, uma alteração 

drástica no limiar poderia ocorrer. Os autores observaram que os nove 

equipamentos, incluindo fones, ultrapassaram os limites aceitáveis. Desta 

forma, os autores sugeriram que o melhor caminho para se evitar esse risco 

seria o de informar os usuários desses equipamentos, educando-os para 

que possam entender e ter critérios para limitar a exposição sonora, de 

forma que estejam cientes dos perigos.  As informações desta pesquisa 

foram usadas como base científica para advertir os usuários sobre a perda 

auditiva advinda desses equipamentos. 

Russo et al. (2009) no Brasil, estudaram o uso de equipamentos 

estéreos pessoais em jovens adolescentes, a fim de verificar o 
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conhecimento destes jovens sobre os riscos da exposição e uso prolongado 

de estéreos pessoais em volume elevado e avaliar a audição destes, bem 

como informar e conscientizá-los a respeito dos sinais de alerta e do uso 

adequado do controle de volume. A casuística foi composta por 40 

adolescentes dos sexos: masculino e feminino, de uma escola particular de 

São Paulo, na faixa etária entre 12 e 17 anos, usuários de estéreos 

pessoais. O procedimento foi realizado em duas etapas: a primeira foi 

qualitativa, por meio de uma entrevista semi dirigida, realizada oralmente e 

gravada, na qual foi aplicado um questionário, sendo as respostas dos 

sujeitos, posteriormente transcritas para análise. A segunda parte, 

quantitativa, incluiu a inspeção visual do meato acústico externo e a 

avaliação do nível mínimo de resposta auditiva realizada na sala mais 

silenciosa da instituição. Os resultados revelaram que 55% dos sujeitos 

usam sempre o EP, 40% às vezes e 5% raramente; 52,5% usam-no mais de 

uma hora por dia; 90% usam o controle de volume na posição, variando de 

metade à máxima, apesar de 85% acharem que o uso do estéreo pessoal 

em volume máximo pode causar uma perda auditiva. Os resultados da 

avaliação auditiva revelaram a presença de entalhes audiométricos em 3 

kHz e 6 kHz. Apesar dos adolescentes estarem informados sobre os riscos 

auditivos que o uso desses equipamentos em alta intensidade pode 

acarretar, ainda assim utilizam-nos de forma inadequada. Portanto, informar 

e conscientizar estes jovens a respeito dos sinais de alerta e do uso 

adequado do controle de volume dos estéreos pessoais são fundamentais 

para a preservação auditiva em nosso meio. 

Fligor (2009) verificou que, com o aumento contínuo do barulho na 

sociedade, as pessoas têm lutado para controlar o seu próprio espaço 

sonoro. Já que não é possível controlar o barulho ambiental indesejado, os 

sujeitos mascaram o barulho apresentando aos seus ouvidos um som 

desejado em um nível bastante elevado.  
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3. MÉTODO 
 

 

3.1. Tipo de estudo 

 

O presente estudo, inserido na linha de pesquisa Procedimentos e 

Implicações Psicossociais dos Distúrbios da Audição, do Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC - SP), se caracterizou por ser uma pesquisa 

do tipo exploratório, prospectivo e transversal, desenvolvida nas cidades 

de São Luís e São Paulo, no período de 2007 a 2008.  

 

3.2. Considerações Éticas 

 

O trabalho foi aprovado pelo comitê de ética em Pesquisa do 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia da PUC - SP, 

sob Protocolo nº 150/2008 (Anexo 1). 

Obedecendo aos princípios éticos e científicos nos procedimentos 

para realizações de pesquisas com seres humanos, todos os 

participantes receberam os esclarecimentos necessários e, aqueles que 

concordaram em participar da pesquisa, receberam uma carta de 

informação (Anexo 2) e assinaram um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexo 3). Foram tomadas todas as medidas de forma a 

garantir o sigilo absoluto da identidade dos participantes que por fim 

responderam ao questionário (Anexo 4). 
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3.3. Seleção da Casuística 

 

Para a inclusão dos sujeitos nesta pesquisa foi estabelecido: 

• Fazer uso de equipamentos estéreos pessoais com fones 

de ouvido independente do tempo; 

• Ser maior de 18 anos, para que pudesse assinar o termo de 

consentimento livre e esclarecido; 

• Não ser profissional ou estudante da área da saúde, para 

não influenciar nas respostas; 

• Residir nas cidades de São Luís e São Paulo, locais 

escolhidos arbitrariamente para a realização da pesquisa. 

A casuística foi composta por 80 jovens, na faixa etária entre 18 e 

30 anos, sendo 40 da cidade de São Paulo, 20 do sexo masculino e 20 do 

sexo feminino, com idade média de 24,3 anos e desvio padrão de 3,7 e 40 

da cidade de São Luís, 20 do sexo masculino e 20 do sexo feminino com 

idade média de 22,5 anos e desvio padrão de 2,1. Todos eles eram 

usuários de equipamentos estéreos pessoais com fones de ouvido. 

 

3.4. Procedimentos 

 

A pesquisa teve início na cidade de São Luís na parte externa de 

uma universidade. A pesquisadora interpelava jovens usuários de 

equipamentos estéreos pessoais com fones de ouvido que passassem 

pelo local, de forma aleatória, perguntando se eles se incomodariam de 

fazer parte de uma pesquisa. A seguir, os jovens eram informados a 

respeito dos objetivos do estudo e sua finalidade, ou seja, a obtenção do 

título de Mestre em Fonoaudiologia pela Pontifícia Universidade Católica 
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de São Paulo. Após a leitura da carta de informação e assinatura do 

termo de consentimento livre e esclarecido teve início a coleta de dados. 

Para tanto foi elaborado um questionário fechado, baseado no 

trabalho de Abud e First (2008), contendo 12 perguntas, com o intuito de 

obter informações quanto aos hábitos sonoros e o conhecimento sobre 

os riscos auditivos de jovens usuários de equipamentos estéreos 

pessoais (Anexo IV). Foi realizada a aplicação do questionário e, em 

seguida, foram fornecidas informações a respeito dos sinais de alerta e 

do uso adequado do controle de volume dos estéreos pessoais, de 

maneira a não prejudicarem a sua audição ao longo do tempo.  

 

3.5. Análise Estatística 

  

Foi desenvolvido um banco de dados contendo a codificação 

respostas e, posteriormente, efetuada a análise estatística. 

Para avaliar a associação entre as questões relacionadas às 

variáveis: sexo e região geográfica, foram construídas tabelas com as 

frequências e porcentagens das categorias de resposta de cada questão. 

A associação foi verificada por meio do teste Qui-quadrado e, quando as 

suposições para a aplicação deste não foram satisfeitas, aplicou-se o 

teste exato de Fisher, quando a questão tinha duas categorias de 

resposta, ou o teste da Razão de Verossimilhanças, quando a questão 

tinha três ou mais categorias de resposta (Fisher e Van Belle, 1993).  

Os mesmos procedimentos foram adotados em uma primeira etapa 

da análise da associação entre as questões relativas ao uso do equipamento 

estéro pessoal (questões de 1 a 8), com as de avaliação das sensações 

após o uso do EP (questões 11a a 11e). As variáveis para as quais se 

obteve um p-valor menor ou igual a 0,20 foram então consideradas como 

possíveis preditoras em um modelo de regressão logística, (Hosmer e 
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Lemeshow, 1989) tendo como resposta a ocorrência de resposta “Sim” nas 

questões 11a a 11e. No ajuste do modelo, foi adotado o método de seleção 

de variáveis: forward stepwise. O objetivo desta análise é avaliar a 

contribuição conjunta das questões Q1 a Q8 nas respostas das questões 

11a a 11e. 

Foi fixado um nível de significância de 5% (p<0,05), conforme 

sugerido para estudos biológicos. Para a aplicação dos testes estatísticos, 

ou seja, quando o valor da significância calculada (p) foi menor do que 0,05, 

foi observada uma diferença “estatisticamente significante” e assinalada com 

um asterisco (*). 
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4. RESULTADOS 

 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da presente 

investigação baseados nas respostas quantitativas dos sujeitos ao 

questionário. A apresentação será efetuada por meio de tabelas, 

comparando-se as respostas dos sujeitos das cidades de São Luís e de 

São Paulo. 

Nas tabelas de 1 a 8 estão dispostas as respostas ao questionário 

dadas pelos sujeitos dos dois grupos (São Luís e São Paulo).  

 

A tabela 1 apresenta a distribuição de frequência e porcentagens do 

tempo de uso dos equipamentos estéreos pessoais (EP) por sexo e local. 

Podemos observar que a maior ocorrência foi por “mais de três anos”, 

respondida pelos sujeitos do sexo masculino que residem em São Paulo. Ao 

testarmos a associação entre local e tempo de uso (questão 1), observamos 

uma associação significativa (p<0,001) entre o tempo de uso por mais de 

três anos na cidade de São Paulo. 

 
 

Tabela 1 - Distribuição do número e porcentagem com relação ao tempo de uso de 
equipamentos estéreos pessoais (EP) por sexo e região geográfica. 

 São Luís  São Paulo *(p<0,001) 
 Feminino Masculino Feminino Masculino 
  n % n % N % n % 
Até 3 anos 14 70,0 12 60,0 6 30,0 2 10,0 
Mais de 3 
anos 6 30,0 8 40,0 14 70,0 18 90,0 

TOTAL 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 
 

 

A tabela 2 mostra a frequência do uso do EP por semana e horas por 

dia, segundo sexo e região geográfica, apontando para o fato de que os 



39 

 

 

usuários de ambas as cidades costumam se assemelhar ao usarem os seus 

EP.  

 
 
Tabela 2 - Distribuição da frequência de uso do (EP) em semanas e horas por dia, 
por sexo e região geográfica. 
     Frequência de uso do EP  
  São Luís  São Paulo 
  Feminino Masculino Feminino Masculino 

Por Semana  n % n % n % n % 
Até 3 vezes por Semana  6 30,0 6 30,0 11 55,0 8 40,0 

Todos os dias  14 70,0 14 70,0 9 45,0 12 60,0 
TOTAL  20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 

          
Horas por dia         
Até 2 horas  11 55,0 9 45,0 12 60,0 14 70,0 

Mais de 2 horas 9 45,0 11 55,0 8 40,0 6 30,0 
TOTAL  20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 

 

Com relação à posição do controle do volume (tabela 3), podemos 

observar que a maioria relatou usá-lo na “metade”, tanto em São Luís quanto 

em São Paulo. 

 Quando questionados se o uso do EP em volume máximo pode 

causar perda auditiva, 40 (100,0%) e 37 (92,5%) sujeitos, respectivamente 

de São Luís e São Paulo afirmaram que o volume “máximo” do EP pode 

causar perda auditiva; apenas três indivíduos (7,5%) relataram que não.  

 

Tabela 3 - Distribuição de frequências e porcentagens com relação à posição do 
controle de volume por sexo e região geográfica. 

 São Luís    São Paulo 
 Feminino Masculino   Feminino Masculino 
  n % N %   n % n % 
Máximo  4 20,0 11 55,0  3 15,0 5 25,0 
Metade  14 70,0 8 40,0  15 75,0 13 65,0 
Mínimo 2 10,0 1 5,0  2 10,0 2 10,0 
TOTAL  20 100,0 20 100,0   20 100,0 20 100,0 
  

A tabela 4 mostra os resultados do hábito de dormir com EP ligado, 

revelando que, para a cidade de São Paulo, a maioria da população 
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entrevistada não tem esse hábito. Entretanto, no sexo feminino, sete (35,0%) 

dos 20 sujeitos dormem com o seu EP ligado.  Foi verificada associação 

estatisticamente significante entre ser morador de São Paulo e não ter esse 

hábito (p=0,045).  

Tabela 4 - Distribuição de frequências e porcentagens com relação ao hábito de 
dormir com EP ligado por sexo e região geográfica. 
 São Luís  São Paulo *(p=0,045) 
 Feminino Masculino Feminino Masculino 
  n % n % n % n % 
Sim  7 35,0 4 20,0 1 5,0 3 15,0 
Não  13 65,0 16 80,0 19 95,0 17 85,0 

TOTAL 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 
 

 

Na tabela 5, que abordou o tipo de fone utilizado por sexo e região 

geográfica, observamos maior ocorrência de uso do fone de “inserção” nas 

duas cidades respectivamente, 19 (95,0%) para o sexo feminino e 20 

(100,0%) para o masculino.  

 

Tabela 5 - Distribuição de frequências e porcentagens com relação ao tipo de fone 
utilizado por sexo e região geográfica. 

 São Luís  São Paulo 
 Feminino Masculino Feminino Masculino 
  n % n % n % n % 
Abafador 1 5,0    1 5,0   
Inserção 19 95,0 20 100,0 19 95,0 20 100,0 
TOTAL 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 

 

A tabela 6 mostra os resultados relativos aos outros pedirem para 

abaixar ou reclamarem que estão ouvindo com o volume muito alto. A 

porcentagem de “não” foi maior para o sexo feminino 16 (80,0%) do que 

para o masculino sete (35,0%) em São Luís e, em São Paulo, foi igual para 

os dois sexos 14 (70,0%). A porcentagem de “não” no sexo masculino foi 

maior em São Paulo (p=0,027) e a porcentagem de ocorrência de “não” no 

sexo feminino foi maior que no masculino (p=0,004). 
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Tabela 6 - Distribuição de frequências e porcentagens com relação aos outros 
pedirem para abaixar ou reclamarem que estão com o volume alto por sexo e 
região geográfica. 
 São Luís *(p=0,004) São Paulo *(p=0,027) 
 Feminino Masculino Feminino Masculino 
  n % n % n % n % 
Sim  4 20,0 13 65,0 6 30,0 6 30,0 
Não  16 80,0 7 35,0 14 70,0 14 70,0 

TOTAL 20 100,0 20 100,0 20 100,0 20 100,0 
 

A tabela 7 apresenta dados sobre conseguir conversar enquanto 

ouvem música com EP ligado. Em São Luís, a porcentagem de “não” foi 

maior, isto é, dos 20 entrevistados, 11 (55,0%) mulheres e 12 (60,0%) 

homens revelaram que não conseguem escutar quando ouvem música com 

o EP. Dos 20 jovens de São Paulo não houve diferenças entre as amostras 

encontradas entre os sexos (50,0%).  

 
 
Tabela 7 - Distribuição de frequências e porcentagens com relação a conseguir 
conversar enquanto ouve música com o EP ligado por sexo e região geográfica. 

 São Luís  São Paulo 
 Feminino Masculino Feminino Masculino 
  n % N % n % n % 
Sim  9 45,0 8 40,0 10 50,0 10 50,0 
Não  11 55,0 12 60,0 10 50,0 10 50,0 
TOTAL 20 100 20 100 20 100 20 100 

 

 

A tabela 8 aborda a distribuição das queixas após o uso de EP. De 

todas as queixas apresentadas as mais frequentes foram: ouvir barulho na 

cabeça em dez (25,0%) sujeitos de São Luís e dificuldade para prestar 

atenção, em dez (25,0%) de São Paulo. Não houve diferenças 

estatisticamente significantes por sexo e região geográfica. 
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Tabela 8 - Distribuição de frequências e porcentagens com relação às 

queixas após o uso do EP por região geográfica. 

      Queixas após o uso do EP   
    São Luís  São Paulo  
    Sim  Não  Sim  Não  
        n % n % n % n % 
Dificuldade para escutar  9 22,5 31 77,5 7 17,5 33 82,5 
Ouve barulho na cabeça   10 25,0 30 75,0 7 17,5 33 82,5 
Sensação de Ouvido Tampado  8 20,0 32 80,0 9 22,5 31 77,5 
Dificuldade para prestar atenção 7 17,5 33 82,5 10 25,0 30 75,0 
Fala muito alto      4 10,0 36 90,0 5 12,5 35 87,5 

 

Foi verificada a associação entre as questões relativas ao uso do EP 

e às queixas após o uso do EP por meio do teste Qui-quadrado.  

A associação da questão dois: “Com que frequência você utiliza o seu 

EP?” foi feita com a queixa (11d) dificuldade para prestar atenção (p=0,056). 

A associação com a questão 4: “Qual a posição do controle de volume que 

você acha que usa?” foi efetuada com as queixas: (11b) barulho na cabeça 

(p=0,057) e (11c) sensação de ouvido tampado (p=0,052). Na questão cinco: 

“Você tem costume de dormir com o EP. ligado?” foi observada a associação 

com a queixa (11e) falar muito alto (p=0,058). Já a questão sete: “Você 

consegue conversar enquanto ouve música com o EP ligado?” foi associada 

à queixa (11a): ter dificuldade para escutar (p=0,057) – Tabela 9. 

 
Tabela 9 - . P-valores dos testes de associação entre as questões Q1 a Q8 com as 
questões 11a a 11e. 

 11a 11b 11c 11d 11e 
Q1 >0,999 0,901 0,752 0,901 0,726 
Q2 0,302 0,373 0,373 0,056 0,470 
Q3 0,497 0,326 0,326 0,901 0,484 
Q4 0,232 0,057 0,052 0,160 0,116 
Q5 0,723 0,727 0,291 0,172 0,058 
Q6 >0,999 >0,999 >0,999 0,382 >0,999 
Q7 0,057 0,940 0,117 0,307 0,726 
Q8 *0,015 *0,006 *0,001 0,296 0,065 

Na tabela 10 são apresentados os valores da análise de regressão 

logística múltipla para a análise da associação entre as questões Q1 a Q8 e 
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cada uma das questões 11a a 11e. Para a variável dificuldade para escutar 

(11a), as variáveis preditoras consideradas no ajuste do modelo foram Q7 e 

Q8, mas apenas Q8 continuou no modelo por apresentar contribuição 

significativa para explicar 11a (p=0,019). A razão de chances é igual a 4,0, 

isto é, a chance de ter dificuldade de escutar quando há relatos de que 

pessoas ao redor pedem ou reclamam que está ouvindo alto é quatro vezes 

a chance de ter dificuldade de escutar quando não há esse tipo de relato. A 

questão Q7 não teve contribuição adicional a Q8 para explicar 11a 

(p=0,314). 

A variável ouve barulho na cabeça teve como possíveis variáveis 

preditoras as questões Q4 e Q8. Somente a variável Q8 permaneceu no 

modelo por apresentar contribuição significativa para explicar 11b (p=0,009). 

A razão de chances é igual a 4,6, ou seja, a chance de ouvir barulho na 

cabeça quando há relatos de que as pessoas ao redor pedem ou reclamam 

que está ouvindo alto é 4,6 vezes a chance de ouvir esse barulho quando 

esse tipo de relato não está presente. A questão Q4 não contribuiu com Q8 

para explicar 11b (p=0,523). 

Quanto à variável sensação de ouvido tampado (11c), as possíveis 

variáveis preditoras selecionadas para o modelo foram Q4, Q7 e Q8. A única 

variável que mostrou significância para explicar (11c) foi a questão Q8 

(p=0,002), com razão de chances igual a 6,5, isto é, a chance de referir 

sensação de ouvido tampado quando há relatos de que as pessoas ao redor 

pedem ou reclamam que está ouvindo alto é 6,5 vezes a chance de ter essa 

sensação quando não há esse tipo de relato. 

A variável dificuldade para prestar atenção (11d) apresentou 

associação com a questão Q2 (p=0,056), mas não permaneceu no modelo 

por não ajustá-lo. 
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Já a variável falar muito alto (11e) teve como possíveis variáveis 

preditoras Q4, Q5 e Q8. Somente a variável Q5, recodificada em categorias 

sim e não, mostrou ter contribuição significativa para explicar 11e (p=0,048). 

A razão de chances é igual a 4,4, ou seja, a chance de falar muito alto 

quando há relatos de hábito de dormir com o EP ligado é 4,4 vezes a chance 

de falar muito alto quando este hábito não está presente. As questões Q4 e 

Q8 não apresentaram contribuição adicional a Q5 para explicar 11e 

(p=0,088 e p=0,206, respectivamente). 

Tabela 10 - Regressão logística quanto aos fatores associados às questões 
relacionadas ao uso de EP e as sensações após o uso do EP em jovens. São Luís 
e São Paulo, 2008. 

Variável OR IC95% Valor de p 
Dificuldade para escutar  

Sim 
Não 

 

 
4,0 
1,0 

 
1,3; 12,3 

 
p=0,019 

Barulho na cabeça 
Sim 
Não 
 

 
4,6 
1,0 

 
1,5; 14,3 

 
p=0,009 

Sensação de ouvido tampado 
Sim 
Não 
 

 
6,5 
1,0 

 
2,0; 21,3 

 
p=0,002 

Fala muito alto 
Sim 
Não 

 
4,4 
1,0 

 
1,01; 18,9 

 
p=0,048 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

A partir dos resultados obtidos, será realizada a discussão destes de 

modo a contemplar os objetivos da presente pesquisa, comparando com os 

dados da literatura consultada. Mas, antes de iniciar a discussão dos 

resultados, faremos um breve resumo da revisão de literatura, para 

situarmos o leitor no universo do tema abrangido. 

Nos dias atuais, todas as pessoas estão à procura de uma forma de 

melhorar sua qualidade de vida; estão sempre em busca de uma vida mais 

saudável, aliviando o estresse do dia-a-dia devido à enorme correria em que 

vivemos. Saúde com qualidade é resultante de um progresso pessoal, 

econômico, social, econômico, cultural e político, que faz referência a boas 

condições físicas e mentais. O ser humano precisa dele para conseguir 

sobreviver, pois é algo fundamental na sociedade e é um direito de todos 

nós. Ao abordar a saúde auditiva, verificamos que ela está diretamente 

voltada a ações referentes à promoção de saúde, ou seja, ações preventivas 

que evitem a ocorrência da perda da audição e, também, o controle de 

ruídos ambientais (Brasil - Constituição Federal, 1988, 2000, 2001; Souza, 

Carvalho, 2003; Portaria n° 587/2004 do Ministério da Saúde; Wazen, 

Russo, 2004; Serra, 2005).  

A percepção do som ou da música requer integridade e bom 

funcionamento do sistema auditivo, sendo este um dos sistemas mais 

importantes para a comunicação e para o contato com o mundo. A música é 

muito valiosa em nossas vidas, pois contribui para a melhoria da qualidade 

de vida, trazendo inúmeros benefícios. Dependendo da finalidade a qual se 

destina, ela pode auxiliar em tratamentos ou aliviar o estresse do dia-a-dia 

(Ribas, 1957; Rintelmann, 1968; Oohashi et al., 2000; Lundquist et al., 2003; 

Bergold, 2006; Science Daily, 2006).  
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Entretanto, atualmente, estamos cada vez mais expostos aos 

barulhos ensurdecedores e, com o passar do tempo, a poluição sonora pode 

comprometer o nosso bem estar e a audição. Os problemas auditivos 

deixaram de causar preocupação apenas para as pessoas com mais idade, 

pois com a onda dos equipamentos estéreos pessoais, os jovens também 

estão incluídos no grupo de risco. A maioria deles se expõe por longos 

períodos, escutando música alta com seus fones de ouvido, que chegam a 

atingir até 125 dB (A), sendo que muitos desses jovens usam e não se 

importam com as consequências deste hábito. Entretanto, é sabido que 

acima de 85 dB (A) o ruído já pode causar lesões auditivas,  o que pode 

acarretar futuros problemas no sistema auditivo (Wood, 1972; Katz et al., 

1982; Catalano, Levin, 1985; Rice, Rossi e Olina 1987; Hellstrom, 1988; 

Axelsson, 1991; Fiorini et al., 1991; Jorge Jr., 1993; Comitê Nacional de 

Ruído e Conservação Auditiva, 1994; Vittitow, 1994; Ising et al., 1997; 

Felchilin et al., 1998; Metternich, Brusis,1999; Bull, 2000; Fligor, Cox, 2004; 

Russo, 2007; Dangerous Decibels, 2008).  

Os distúrbios auditivos são atribuídos à exposição prolongada a sons 

de grande intensidade e dependem de fatores como: frequência, 

intensidade, duração e ritmo, assim como da suscetibilidade individual. Nos 

últimos anos, o número dos equipamentos estéreos pessoais cresceu 

assustadoramente e isso se deve ao baixo custo e fácil acesso ao público 

em geral. Juntamente com esses equipamentos surge a preocupação com a 

saúde auditiva dos seus usuários, já que os EP possuem grande capacidade 

de memória, permitindo uso continuado durante horas seguidas, decorrentes 

do avanço da tecnologia existente no mercado (Santucci, 1990; Jorge Jr 

,1993; Medeiros, 1999; Lent, 2000; Pinto, Russo, 2001; Russo, 2007; 

Mendes, Morata, 2007; Dangerous Decibels, 2008; Maia, Russo, 2008). 

 A seguir, iniciaremos a discussão dos resultados obtidos no presente 

estudo, confrontando-os com a literatura compulsada. Será mantida a 

mesma divisão empregada no capítulo resultados.  
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Com relação à tabela 1, podemos observar que a ocorrência de uso 

“até três anos” demonstrou maior porcentagem em São Luís, 14 (70,0%) 

para o sexo feminino e 12 (60,0%) para o sexo masculino do que em São 

Paulo, ou seja, seis (30,0%) para o sexo feminino e dois (10,0%) para o sexo 

masculino.  

Quanto ao uso de EP por “mais de três anos” verificamos maior 

ocorrência em São Paulo sendo 14 (70,0%) do sexo feminino e 18 (90,0%) 

do sexo masculino e, em São Luís seis (30,0%) do sexo feminino e oito 

(40,0%) do sexo masculino (p<0,001). 

O tempo em que os sujeitos se expõem é fator determinante. A 

exposição a qualquer som em nível elevado por um longo tempo, 

independente de ser no lazer ou no trabalho, pode gerar alterações auditivas 

de forma progressiva e irreversível. Santucci (1991) salientou que devemos 

nos ater a maneira de como lidamos com os sons.  Estes resultados 

corroboram com vários autores que destacam em seus estudos o quanto a 

variável “tempo de exposição” leva a alteração na função coclear (Catalano, 

Levin, 1985; Hellstrom 1988; Jorge Jr, 1993; Ising et al, 1997; Felchilin et al. 

1998; Maia, Russo, 2008). 

Parks et al., (2006) verificaram que 75% dos indivíduos utilizavam o 

EP por dois a cinco anos e dos The elevation of threshold was more 

prominent in the subjects who used personal stereo systems for 4 years and 

more compared with those subjects who used them for 3 years and 

under.sujeitos que utilizavam mais de quatro anos, houve elevação de seus 

limiares auditivos em comparação com os indivíduos que o utilizaram por 

apenas três anos.   

A tabela 2 mostra a frequência de uso do EP por semana e horas por 

dia, segundo sexo e local. Observamos em São Luís, que seis (30,0%) dos 

entrevistados nos dois sexos revelaram escutar “até três vezes por semana” 

e 14 (70,0%) deles escutam “todos os dias”. Em São Paulo, a diferença 

entre os sexos foi menor, sendo que 11 (55,0%) mulheres e oito (40,0%) 

homens responderam escutar “até três vezes por semana”. E dos que 
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escutam “todos os dias”, nove (45,0%) são do sexo feminino e 12 (60,0%) do 

sexo masculino.   

Ao perguntarmos quantas horas por dia eles eram expostos, 

observamos maior ocorrência dos que usam o EP por um período de “mais 

de duas horas” em São Luís, no sexo masculino 11 (55,0%) e nove (45,0%) 

no feminino. E em São Paulo, oito (40,0%) no sexo feminino e seis (30,0%) 

no masculino. Em relação à frequência de escutar “até duas horas” por dia, 

verificamos 14 (70,0%) do sexo masculino e 12 (60,0%) do feminino em São 

Paulo e, em São Luís, nove (45,0%) e 11 (55,0%) respectivamente.  

Os resultados da tabela 2 apontam para o fato de que usuários de EP 

residentes em São Luís e São Paulo costumam utilizar o EP com a mesma 

frequência semanal e diária, revelando que a distância geográfica entre as 

capitais em estudo não levou a diferenças estatisticamente significantes 

quanto aos costumes e hábitos na faixa etária pesquisada. Por sua vez, isto 

revela a influência do processo de abrangência da informação tecnológica. 

Estes achados corroboram o estudo de Trask et al, (2006), que verificaram 

que usuários de EP faziam uso por um tempo médio de 2,2 horas/dia, 

embora quase 95% deles manifestassem consciência acerca dos riscos, 

apenas 28% qualificaram o uso do EP como sendo de risco para a audição. 

Felchilin et al., 1998, observaram que, em média, os entrevistados utilizavam 

seus EP de três a quatro horas por semana, sendo que do total, 60% ouviam 

entre uma e três horas e 2,9% ouviam entre 13 e 21 horas por semana.  

Estes resultados nos chamam atenção, devido ao uso inadequado e 

exagerado dos equipamentos estéreos pessoais, ou seja, por um longo 

período de tempo, que pode levar ao início de uma possível perda auditiva, 

caso essa exposição não seja revista (Comitê Nacional de Ruído e 

Conservação Auditiva, 1994; Ising et al, 1997; Mostafapour et al., 1998; 

Felchilin et al, 1998; Medeiros, 1999; Metternich, Brusis, 1999; ASHA, 2005; 

Grego, 2006; Parks et al. 2006; Mendes, Morata, 2007; Maia, Russo, 2008; 

Russo et al., 2009).  
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Para Ising et al. (1997), o hábito de ouvir música amplificada por mais 

de 500 horas apresenta uma razão de prevalência para a perda de audição 

de 1:8. 

Com relação à tabela 3, observamos que a porcentagem da posição 

do controle de volume na “metade” foi maior, sendo 28 (70,0%) em São 

Paulo e 22 (55,0%) em São Luís. Na posição “máxima” encontramos oito 

(20,0%) e 15 (37,5%) respectivamente. Com relação ao sexo, a literatura 

mostra uma predominância em escutar em intensidades mais elevadas 

para os homens do que para as mulheres, o que não ocorreu em nosso 

trabalho. Por outro lado, alguns estudos revelaram que o hábito de escutar 

músicas em um nível sonoro mais elevado é maior para o sexo masculino 

do que para o feminino, sendo verificado o nível sonoro médio de 81 dB (A) 

para o sexo feminino, comparado ao nível de 85 dB (A), usado pelo sexo 

masculino (Felchilin et al., 1998; Willians, 2005; Serra 2005). 

É de extrema importância a divulgação dos níveis sonoros e do tempo 

permitido de exposição ao som, pois podemos observar no estudo da ASHA 

(2006) com dez modelos de EP, que a posição equivalente à “metade” do 

controle de volume corresponde a uma intensidade que varia de 68 a 108 dB 

(A), sendo que a maioria dos sujeitos do presente estudo a utiliza. Sabemos 

o quanto esses níveis podem ser prejudiciais à audição (Axelsson, 1991; 

Jorge Jr.,1993; Vittitow, 1994; Florentine et al., 1998; NIOSH, 1998; 

Metternich, Brusis, 1999; Fligor, Cox, 2004; Parks et al., 2006; Guimarães, 

2006; Spencer, 2006; Portnuff, 2006; Vogel et al., 2007; Keith et al., 2008; 

Dangerous Decibels, 2008; Russo et al., 2009).  

É comum nos dias de hoje encontrarmos usuários de EP nos 

transportes coletivos, dentro de elevadores, nas ruas, nas escolas, 

escutando música com fones de ouvido em um volume tão elevado que 

conseguimos ouvi-la a mais de um metro de distância. Música pode ser fonte 

de prazer, mas exagerar na intensidade sonora pode acarretar efeitos 

devastadores. 
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Foi verificado por Rintelmann (1968), que os indivíduos consideram 

necessário escutar música em níveis elevados, por lhes permitir controlar 

suas mentes e por libertar tensões, provocando efeitos agradáveis em seus 

corpos. 

No presente estudo, procuramos verificar o conhecimento sobre a 

relação entre o uso do EP em volume máximo e a perda auditiva. Os 

resultados mostraram que 40 (100,0%) jovens de São Luís e 37 (92,5%) de 

São Paulo afirmaram que o volume máximo do EP pode causar uma perda 

auditiva e apenas três (7,5%) desconheciam tal relação. Apesar de 

representarem um paradoxo, estes resultados concordam com diversos 

estudos (Felchilin et al, 1998; Florentine et al.,1998; Spencer, 2006; Portnuff, 

2006; Vogel et al., 2007; Russo et al., 2009). 

Chung et al. (2005) verificaram em suas pesquisas que apenas 8% 

dos indivíduos responderam que a perda de audição é um grande problema. 

No estudo realizado por Vogel et al. (2007), os jovens acreditavam ter baixa 

suscetibilidade pessoal à perda auditiva induzida pela música e revelaram 

não aceitar qualquer interferência sobre os seus hábitos sonoros.  

A tabela 4 abordou o hábito de dormir com EP ligado, que não foi 

frequente nas duas cidades. Em São Luís, 13 (65,0%) dos jovens do sexo 

feminino e 16 (80,0%) do sexo masculino, contra 19 (95,0%) do sexo 

feminino e 17 (85,0%) do masculino, em São Paulo, não costumam dormir 

com o EP ligado. Entretanto, foram encontradas diferenças neste hábito em 

relação ao sexo, para São Paulo, sendo que sete (35,0%) das 20 mulheres 

dormem com o seu EP ligado, aumentando, consideravelmente, o risco 

auditivo, mesmo sem haver significância estatística (p=0,045). Poucos 

estudos demonstraram a existência deste hábito, mostrando apenas a 

influência do barulho durante o sono. Desta forma, percebemos como os 

barulhos, mesmo de fraca intensidade, podem perturbar o descanso e, 

consequentemente o sono, causando efeitos psicológicos e fisiológicos 

desagradáveis (Seligman, 1993; Jorge Jr., 1993; Russo, 1995; Medeiros, 

1999; Marchiori e Melo, 2001; Fiorini et al., 1991). 
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 Em São Luís, 11 dos entrevistados (27,5%) e em São Paulo apenas 

quatro (10,0%) revelaram dormir com o EP ligado. Certamente, o fazem para 

encobrir os barulhos externos (Catalano, Levin, 1985; Jorge Jr., 1993; Bull, 

2000), ou mesmo por sentirem prazer em ouvir música (Rintelmann, 1968; 

Brito, 1998; Lundquist et al., 2003; Bergold, 2006; Science Daily, 2006).  

Na tabela 5 que abordou o tipo de fone utilizado por sexo e local, 

observamos maior ocorrência do uso do fone de “inserção” nas duas 

cidades respectivamente, 19 (95,0%) do sexo feminino e 20 (100,0%) do 

sexo masculino. Apenas um sujeito (5,0%) do sexo feminino tanto em São 

Luís quanto em São Paulo usava o “abafador” como tipo de fone para ouvir 

música. O uso do EP como fone de ouvido deve ser feito com moderação 

pelo usuário, pois por si só não causa alterações auditivas e sim o excesso 

de volume empregado.  

É preocupante que os fones de inserção criados para serem postos 

dentro do ouvido, geralmente não se encaixam perfeitamente e permitem a 

entrada de som externo, fazendo com que os usuários aumentem ainda 

mais o volume. Entretanto, quando “bem encaixados”, fazem com que a 

energia penetre totalmente, diferentemente dos modelos mais antigos e 

“menos danosos” que cobriam toda a orelha, denominados “abafador” e, 

quando a fonte sonora é externa, há uma perda de energia vibratória no 

trajeto para o ouvido. Os jovens estão mais preocupados com a estética e 

acabam optando pelos fones de ouvido menores e bem discretos. É 

importante ressaltar que já existem no mercado internacional fones de 

inserção com sistemas de bloqueio de sons externos indesejáveis.  

Pesquisas revelam que, quanto menor o fone de ouvido, maior o 

nível sonoro de saída para um dado nível de controle de volume (Fligor, 

Cox, 2004; Grego, 2006). De acordo com o NIOSH, (1998) e Fligor, Cox 

(2004) a dose máxima de barulho permitida deve ser de uma hora de 

audição com o controle de volume em 70% do máximo, com os 
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abafabores. Já com os fones de inserção, os níveis máximos de controle 

de volume seguros devem diminuir consideravelmente. 

Para Jorge Jr., (1993) Felchilin et al, (1998) e Bull, (2000), os fones 

afastam os jovens de algo de que não querem participar, distanciando-se 

do mundo que está ao seu redor. Devemos fazer com que os jovens se 

disciplinem, quando estiverem em lugares silenciosos; o seu EP deve estar 

com o volume suficiente para escutarem a música, ou seja, sem exagerar. 

E, quando estiverem em local mais barulhento, devem se controlar para 

não elevar demasiadamente o controle de volume dos seus equipamentos. 

A tabela 6 abordou a solicitação feita pelos outros aos usuários de EP 

para que abaixassem o volume ou reclamassem que estes estariam usando 

com o volume muito alto. Podemos perceber que não houve diferenças entre 

as respostas nas duas cidades. Em São Paulo, seis dos indivíduos (30,0%) 

nos dois sexos, em São Luís, quatro (20,0%) do sexo feminino e 13 (65,0%) 

do sexo masculino responderam que “sim”, que já foram solicitados. Em São 

Luís, 16 (80,0%) do sexo feminino e sete (35,0%) do sexo masculino 

referiram que “não” e em São Paulo, não houve diferenças entre as 

amostras, sendo encontrados 14 (70,0%) para os dois sexos.  

E válido ressaltar que, em São Luís a ocorrência de “não” no sexo 

feminino foi maior do que no masculino (p=0,004) e, em São Paulo, foi maior 

no sexo masculino (p=0,027). 

Em um estudo realizado por Spencer (2006), 58% dos entrevistados 

revelaram não abaixar o volume. Muitos deles consideram o volume em 

nível elevado necessário. Devemos estar atentos aos níveis de pressão 

sonora, pois é preocupante a exposição destes jovens. De acordo com 

várias pesquisas, o volume seguro e máximo permitido é aquele que gere 

uma intensidade inferior a 85 dB (A) (Rintemann, 1968; Katz et al., 1982; 

Catalano, Levin, 1985; Hellstrom, 1988; Vittitow, 1994; NIOSH, 1998; 

American Speech-Hearing-Language Association, ASHA, 2006; Trask et al., 

2006; Portnuff, 2006; Keith et al., 2008). 



53 

 

 

A tabela 7 revela dados referentes ao fato de conseguir conversar e 

ouvir o EP ao mesmo tempo. Dos indivíduos que referiram conseguir 

executar essas duas ações, nove (45,0%) do sexo feminino e oito (40,0%) 

do sexo masculino em São Luís revelam que “sim" e em São Paulo, não 

houve diferenças entre os sexos. Estes dados nos fazem refletir sobre o tipo 

de comunicação que as pessoas têm hoje em dia, pois como é possível dar 

a devida atenção para o outro com o EP ligado? É bem diferente de quando 

estamos ao telefone com alguém, por exemplo, escutando atentamente o 

que nos falam, e nem por isso deixamos de ouvir o ruído da rua ou a 

campainha de casa. Mas, estar com o EP e conversar mostram falta de 

interesse na mensagem falada. 

Verificamos que dos entrevistados de São Luís, 23 (57,5%) 

responderam “não” conseguirem escutar enquanto ouvem música com EP 

ligado e, em São Paulo, 20 (50,0%). Entretanto, quando questionados sobre 

ter “dificuldades para escutar”, 26 (65,0%) e 32 (80,0%) pessoas de São 

Luís e São Paulo, respectivamente, relataram “não” apresentar tal 

dificuldade. Isso pode se dar ao fato de realmente não apresentarem 

nenhuma alteração e, também, devido aos indivíduos não perceberem os 

prejuízos decorrentes da exposição aos sons excessivamente amplificados, 

conforme Ferreira Jr. (1998). 

A tabela 8 mostra os sintomas apresentados pelos entrevistados após 

o uso do EP, sendo que os mais frequentes foram: ouvir barulho na cabeça, 

respondido por dez sujeitos (25,0%) e dificuldade para prestar atenção dez 

(25,0%) em São Luís e São Paulo, respectivamente. Não houve diferenças 

estatisticamente significantes em função do sexo e local. Podemos imaginar 

que os sintomas talvez ainda não estejam evidentes em função do pouco 

tempo de uso destes equipamentos e, também, pelo fato dos usuários não 

perceberem os prejuízos. Além disso, o falar muito alto ou baixo irá 

depender da percepção dos outros e não dos usuários destes 

equipamentos.  



54 

 

 

Nos estudos realizados pela American Speech-Hearing-Language 

Association – ASHA (2005), 49% afirmaram não ter nenhum sintoma de 

perda de audição. Spencer (2006) revelou em seu estudo sintomas 

referentes à perda auditiva em muitos dos seus entrevistados, como: 

zumbido; perguntas como: “o que?” ou “ã?” durante conversações. No 

estudo de Russo et al, (2009) as autoras observaram que 17,5% dos 

adolescentes relataram sensação de ouvido tampado, concordando com 

nossos achados. Com esses resultados, verificamos que os sujeitos estão 

susceptíveis aos possíveis efeitos auditivos e não auditivos da exposição à 

música em níveis de pressão sonora elevados (Fiorini et al., 1991; Seligman, 

1993; Comitê Nacional de Ruído e Conservação Auditiva, 1994; Russo, 

1995; Ferreira Jr., 1998; Metternich, Brusis, 1999; Marchiori, Melo, 2001; 

Chung et al., 2005; Guimarães, 2006; Spencer, 2006; Portnuff, 2006; Russo 

et al., 2009). 

Na tabela 9, encontram-se descritos os p-valores derivados do teste 

de associação através do qui-quadrado. Verificar a associação entre as 

questões relativas ao uso de EP e a avaliação das sensações após o uso, 

configura-se em uma forma de determinar os principais fatores associados a 

queixas que podem sugerir consequências a saúde auditiva.   

Os resultados da análise de regressão logística múltipla estão 

apresentados na tabela 10. Por meio da análise dos mesmos podemos 

sugerir os comportamentos relacionados ao uso de EP que podem aumentar 

as chances de revelar queixas que comprometem a saúde auditiva de 

usuários de EP neste estudo.  

A questão 8 sobre relato de pessoas que pedem para abaixar o 

volume ou reclamam que estão ouvindo alto, explicou três variáveis 

relacionadas às queixas quanto ao uso do EP. São elas: dificuldade de 

escutar, barulho na cabeça e sensação de ouvido tampado.  Estes 

resultados sugerem que os entrevistados que referiram o relato de pessoas 

ao redor, devem com certeza utilizar o EP em volume elevado, o que pode 
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resultar em várias queixas relacionadas ao excesso de ruído no sistema 

auditivo (Fiorini et al., 1991; Comitê Nacional de Ruído e Conservação 

Auditiva, 1994; Russo, 1995; Medeiros, 1999; Metternich, Brusis, 1999; 

Marchiori, Melo, 2001; Wazen, Russo, 2004; Chung et al., 2005; Guimarães, 

2006; Spencer, 2006; Russo et al., 2009). 

Outra variável que apresentou significância foi o hábito de dormir com 

o EP ligado. Este comportamento explicou que falar muito alto sugere um 

comprometimento do feedback auditivo e da comunicação e que ruídos 

geram interferência na atenção e na aprendizagem (Fiorini et al., 1991; 

Jorge Jr., 1993; Menezes, 2005). 

Desse modo, estes resultados podem oferecer subsídios para ações 

de prevenção e promoção da saúde auditiva para a população, no sentido 

de conscientizar e, até mesmo, reavaliar políticas e programas que visem o 

esclarecimento da população sobre as questões relativas à saúde auditiva 

(Brasil - Constituição Federal, 1988; Brasil - Secretaria de Políticas de 

Saúde, 2000, 2001; Souza, Carvalho, 2003; Portaria n° 587/2004 do 

Ministério da Saúde). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Causou-nos surpresa o desconhecimento por parte de alguns dos 

entrevistados das consequências do uso de EP para a saúde auditiva, uma 

vez que por serem universitários e vivenciarem o ambiente acadêmico 

poderíamos supor que teriam acesso a conhecimentos voltados para a 

prevenção de agravos à saúde.  
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A ocorrência de alterações auditivas em decorrência do uso abusivo 

dos equipamentos estéreos pessoais é bem evidente na literatura 

pesquisada. A perda auditiva induzida pela música tem caráter lento, 

progressivo e irreversível, sendo percebida apenas quando a comunicação 

fica prejudicada.   

Logo, há grande necessidade de mais pesquisas sobre a preservação 

auditiva durante atividades de recreação entre jovens em especial, usuários 

de equipamentos estéreos pessoais com fones de ouvido, de estudos 

longitudinais para a implementação de programas para prevenção dos 

efeitos auditivos e não auditivos delas decorrentes.  

Nem sempre os sujeitos estão tão bem informados e conscientes dos 

riscos e dos efeitos do uso inadequado destes equipamentos em nosso 

meio. Esse fato só reforça a importância da atuação do fonoaudiólogo na 

prevenção auditiva em nossa realidade. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Após a realização do presente estudo, cujo objetivo foi caracterizar o 

uso de equipamentos estéreos pessoais em jovens nas cidades de São Luís 

e São Paulo verificando se a região geográfica e o sexo são fontes de 

variabilidade, pudemos chegar às seguintes conclusões:  

 

• O hábito sonoro de escutar o estéreo pessoal (EP) por “mais de 

três anos” esteve presente em 32 (80,0%) jovens de São Paulo e 14 (35,0%) 

de São Luís. Verificamos maior ocorrência em São Paulo 18 (90,0%) do 

sexo masculino, mostrando uma diferença estatisticamente significante entre 

as duas cidades (p<0,001). 

• O hábito sonoro de escutar o EP “todos os dias” ocorreu em 21 

(52,5%) jovens de São Paulo e em 28 (70,0%) de São Luís.  

• O hábito sonoro de escutar o EP por “mais de duas horas” por dia 

esteve presente em 20 (50,0%) de São Luís e em 14 (35,0%) jovens de São 

Paulo. 

• A posição do controle de volume mais empregada foi “metade” por 

28 (70,0%) jovens em São Paulo e por 22 (55,0%) em São Luís.  

• Somente quatro (10,0%) jovens relataram dormir com o EP ligado 

em São Paulo e 11 (27,5%) o fazem em São Luís. Dos jovens que 

responderam “não” dormir com o EP ligado 29 (72,5%) de São Luís e 36 

(90,0%) de São Paulo (p=0,045), havendo uma diferença estatisticamente 

significante entre as duas cidades. 

• O tipo de fone “inserção” é usado por 39 (97,5%) jovens 

entrevistados nas duas cidades; 
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• As queixas mais frequentes foram: ouvir barulho na cabeça por 

dez (25%) jovens de São Luís e ter dificuldade para prestar atenção por dez 

(25%) jovens de São Paulo. 

• A maioria dos entrevistados, ou seja, 40 (100,0%) em São Luís e 

37 (92,5%) em São Paulo responderam que o volume máximo pode causar 

perda de audição. 

• Houve diferenças estatisticamente significantes nos hábitos 

sonoros dos jovens das cidades, mostrando que sexo e região geográfica 

são fontes de variabilidade.  
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Anexo 2 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia 

Comitê de Ética 

 CARTA DE INFORMAÇÃO AO PARTICIPANTE 

 

Caro (a) Senhor (a), 

Esta pesquisa tem como objetivo caracterizar o uso de equipamentos 

estéreos pessoais em jovens que residem nas cidades de São Luís e São 

Paulo, verificando se a região geográfica é fonte de variabilidade, sendo 

requisito parcial para obtenção do título de Mestre em Fonoaudiologia, pela 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, sob a orientação da Profa. 

Dra. Iêda Chaves Pacheco Russo. 

Sua participação na pesquisa se resumirá a conceder entrevista 

com o intuito de levantar os hábitos sonoros, o tempo de uso e a posição 

do controle de volume preferida, com duração aproximada de 02 minutos 

para o procedimento. Não existem riscos ou desconfortos associados 

neste projeto. 

O participante não será remunerado financeiramente pela 

participação no estudo. Entretanto, compreende que os resultados obtidos 

podem auxiliar os pesquisadores a entenderem melhor e obter mais 

dados para direcionamento e conduta de sua área profissional, 

autorizando a publicação dos resultados. 

Em hipótese alguma, o participante da pesquisa será identificado. 

A identificação será apenas de conhecimento do entrevistador, que nada 

revelará, por questões éticas. 
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Se desejar, o participante pode retirar o seu consentimento em 

qualquer momento, sem a necessidade de justificativa. 

Após essas informações, fico a disposição para esclarecer 

qualquer dúvida, Fonoaudióloga Alice Sampaio Rodrigues, email: 

alicesrodrigues@gmail.com 

 

São Paulo, __de________de 2008. 

 

 

 

Alice Sampaio Rodrigues     CRFa 8605/T8R 
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Anexo 3 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia 

Comitê de Ética 

 TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

 

Eu,_____________________________________________________

RG,____________________________, declaro ter sido informado(a), 

verbalmente e por escrito, a respeito da pesquisa intitulada “Uso de 

equipamentos estéreos pessoais em jovens nas cidades de São Luís e 

São Paulo” e concordo em participar, espontaneamente, concedendo a 

aplicação do questionário, uma vez que me foi garantido anonimato. 

 

São Paulo, __de________de 2008. 

 

Assinatura do participante 
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Anexo 4 

 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Fonoaudiologia 

Comitê de Ética 

 QUESTIONÁRIO DOS HÁBITOS SONOROS E O TEMPO DE 

USO E A POSIÇÃO DO CONTROLE DE VOLUME 

 

Dados de identificação:  

Idade: ______ 

Sexo:  F ( ) M ( ) 

Local: São Luís ( ) 

 São Paulo ( ) 

Q1. Há quanto tempo você usa equipamentos estéreos pessoais com fones 

de ouvido (EP)? 

 Até 3 anos ( )   Mais de 3 anos ( ) 

Q2. Com que frequência você utiliza o seu EP? 

 Até 3 vezes por semana (  )  Todos os dias (  )   

Q3. Quantas horas por dia você usa o seu EP? 

 Até 2 horas (  )     Mais de 2 horas (  ) 

Q4. Qual é a posição do controle de volume que você acha que usa? 

 Mínimo (   )  Metade (   ) Máximo (    ) 
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Q5. Você tem costume de dormir com o EP ligado e em qual posição do 

controle de volume? Sim ( ) Não ( )  

Se sim, Mínimo(   ) Metade (   ) Máximo (    ) 

Q6. Que tipo de fone de ouvido você usa com o EP? 

 Fone interno “Inserção” ( )      

           Fone externo “Abafador” ( )  

Q7. Você consegue conversar enquanto ouve música com o EP? 

 Sim ( ) Não ( )  

Q8. As pessoas ao seu redor pedem para você abaixar o volume ou 

reclamam que você está ouvindo muito alto?  

 Sim ( ) Não ( ) 

Q9. Geralmente, você tem dificuldades para escutar?   

 Sim ( ) Não ( )  

Q10. Você tem costume de falar alto? 

 Sim ( ) Não ( )  

Q11. Após o uso do EP: 

11a) você fica com dificuldade para escutar? Sim ( ) Não ( )  

11b) ouve barulho na cabeça? Sim ( ) Não ( )  
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11c) sensação de ouvido tampado? Sim ( ) Não ( )  

11d) dificuldade para prestar atenção? Sim ( ) Não ( )  

11e) fala muito alto? Sim ( ) Não ( )  

Q12. Você acha que o uso do EP em volume máximo pode causar uma 

perda auditiva? 

 Sim ( ) Não ( ) 
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APÊNDICE 
 

Distribuições de frequências e porcentagens da questão 11a e em cada 

categoria de resposta de Q1 a Q8. 

    11a - Dificuldade para escutar  

    Sim  Não  
        n % n % 

Tempo de uso do EP       
Até 3 anos    7 20,6 27 79,4 
Mais de 3 anos    9 19,6 37 80,4 
Frequência de uso do EP      
Até 3 vezes por 
semana   8 25,8 23 74,2 
Todos os dias    8 16,3 41 83,7 
Uso do EP horas/dia.      
Até 2 horas   8 17,4 38 82,6 
Mais de 2 horas    8 23,5 26 76,5 
Posição do Controle de volume.     
Máximo    7 30,4 16 69,6 
Metade    7 14,0 43 86,0 
Mínimo    2 28,6 5 71,4 
Hábito de dormir com o EP ligado.     
Sim     2 13,3 13 86,7 
Não     14 21,5 51 78,5 
Tipo de fone de ouvido usado no 
EP     
Inserção     16 20,5 62 79,5 
Abafador      2 100,0 

    Consegue conversar enquanto 
ouve música com o EP     
Sim     4 10,8 33 89,2 
Não     12 27,9 31 72,1 

    As pessoas ao redor pedem ou 
reclamam que está ouvindo alto.     
Sim     10 34,5 19 65,5 
Não        6 11,8 45 88,2 
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Distribuições de frequências e porcentagens da questão 11b e em cada 

categoria de resposta de Q1 a Q8. 

    11b – Ouve barulho na cabeça  

    Sim  Não  
        n % n % 

Tempo de uso do EP       
Até 3 anos    7 20,6 27 79,4 
Mais de 3 anos    10 21,7 36 78,3 
Frequência de uso do EP      
Até 3 vezes por 
semana   5 16,1 26 83,9 
Todos os dias    12 24,5 37 75,5 
Uso do EP horas/dia.      
Até 2 horas   8 17,4 38 82,6 
Mais de 2 horas    9 26,5 25 73,5 
Posição do Controle de volume.     
Máximo    9 39,1 14 60,9 
Metade    7 14,0 43 86,0 
Mínimo    1 14,3 6 85,7 
Hábito de dormir com o EP ligado.     
Sim     4 26,7 11 73,3 
Não     13 20,0 52 80,0 
Tipo de fone de ouvido usado no EP     
Inserção     17 21,8 61 78,2 
Abafador      2 100,0 

    Consegue conversar enquanto ouve 
música com o E.P .     
Sim     8 21,6 29 78,4 
Não     9 20,9 34 79,1 

    As pessoas ao redor pedem ou 
reclamam que está ouvindo alto.     
Sim     11 37,9 18 62,1 
Não        6 11,8 45 88,2 
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 Distribuições de frequências e porcentagens da questão 11c em cada 

categoria de resposta de Q1 a Q8. 

    11c - Sensação de ouvido tampado 

    Sim  Não  
        n % n % 

Tempo de uso de EP       
Até 3 anos    8 21,3 26 76,5 
Mais de 3 anos    9 19,6 37 80,4 
Frequência de uso do EP      
Até 3 vezes por 
semana   5 16,1 26 83,9 
Todos os dias    12 24,5 37 75,5 
Uso do EP horas/dia.      
Até 2 horas   8 17,4 38 82,6 
Mais de 2 horas    9 26,5 25 73,5 
Posição do Controle de volume.     
Máximo    8 34,8 15 65,2 
Metade    9 18,0 41 82,0 
Mínimo      7 100,0 
Hábito de dormir com o EP ligado.     
Sim     5 33,3 10 66,7 
Não     12 18,5 53 81,5 
Tipo de fone de ouvido usado no 
EP     
Inserção     17 21,8 61 78,2 
Abafador      2 100,0 

    Consegue conversar enquanto 
ouve música com o E.P .     
Sim     5 13,5 32 86,5 
Não     12 27,9 31 72,1 

    As pessoas ao redor pedem ou 
reclamam que está ouvindo alto.     
Sim     12 41,4 17 58,6 
Não        5 9,8 46 90,2 
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Distribuições de frequências e porcentagens da questão 11d em cada 

categoria de resposta de Q1 a Q8. 

    
11d - Dificuldade para prestar 

atenção 

    Sim  Não  
        n % n % 

Tempo de uso do EP       
Até 3 anos    7 20,6 27 79,4 
Mais de 3 anos    10 21,7 36 78,3 
Frequência de uso do EP      
Até 3 vezes por 
semana   10 32,3 21 67,7 
Todos os dias    7 14,3 42 85,7 
Uso do EP horas/dia.      
Até 2 horas   10 21,7 36 78,3 
Mais de 2 horas    7 20,6 27 79,4 
Posição do Controle de volume.     
Máximo    6 26,1 17 73,9 
Metade    11 22,0 39 78,0 
Mínimo      7 100,0 
Hábito de dormir com o EP ligado.     
Sim     1 6,7 14 93,3 
Não     16 24,6 49 75,4 
Tipo de fone de ouvido usado no 
EP     
Inserção     16 20,5 62 79,5 
Abafador    1 50 1 50,0 

    Consegue conversar enquanto 
ouve música com o E.P .     
Sim     6 16,2 31 83,8 
Não     11 25,6 32 74,4 

    As pessoas ao redor pedem ou 
reclamam que está ouvindo alto.     
Sim     8 27,6 21 72,4 
Não        9 17,7 42 82,4 
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 Distribuições de frequências e porcentagens da questão 11e em cada 
categoria de resposta de Q1 a Q8. 

    11e - Fala muito alto 
    Sim  Não  
        n % n % 
Tempo de uso de EP       
Até 3 anos    3 8,8 31 91,2 
Mais de 3 anos    6 13,0 40 87,0 
Frequência do uso do EP      
Até 3 vezes por 
semana   2 6,5 29 93,5 
Todos os dias    7 14,3 42 85,7 
Uso do EP horas/dia.      
Até 2 horas   4 8,7 42 91,3 
Mais de 2 horas    5 14,7 29 85,3 
Posição do Controle de volume.     
Máximo    5 21,7 18 25,4 
Metade    4 8,0 46 64,8 
Mínimo      7 100,0 
Hábito de dormir com o EP ligado.     
Sim     4 26,7 11 73,3 
Não     5 7,7 60 92,3 
Tipo de fone de ouvido usado no 
EP     
Inserção     9 11,5 69 88,5 
Abafador      2 100,0 

    Consegue conversar enquanto 
ouve música com o E.P .     
Sim     5 13,5 32 86,5 
Não     4 9,3 39 90,7 

    As pessoas ao redor pedem ou 
reclamam que está ouvindo alto.     
Sim     6 20,7 23 79,3 
Não        3 5,9 48 94,1 

 
 




