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1. RESUMO 

O hábito de ouvir música utilizando-se fones de ouvido é cada vez frequente. A cada 

dia lançam-se no mercado novos modelos de fone de ouvido ou um celular. O que 

muitas pessoas desconhecem é o que o mau uso desses aparelhos pode causar. A 

presente pesquisa irá analisar se os manuais desses aparelhos apresentam as 

informações necessárias, se a população está ciente desses riscos e se o máximo 

do volume atingido por esses aparelhos está dentro dos limites exigidos. 

2. INTRODUÇÃO 

Os aparelhos de som modernos, com seus fones de ouvido intra auriculares, têm 

revolucionado a forma de ouvir música. Tal hábito tem motivado pesquisas com o 

intuito de estudar o impacto negativo do uso inadequado destes equipamentos sobre 

a audição, especialmente no que tange a jovens e adultos jovens (HANAZUMI; GIL; 

IÓRIO, 2013). Um estudo recente revela que os aparelhos de som portáteis podem 

causar danos auditivos em longo prazo para quem ouve música em alto volume e 

por um tempo prolongado (LUZ; BORJA, 2012).  

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), dos 30 milhões de casos de 

problemas auditivos no Brasil, 5% são causados pelo mau uso de aparelhos de som, 

celulares, MP3, entre outros aparelhos eletrônicos (SOM, 2010). O limite de volume 

estabelecido pela OMS é de 65 decibéis, não podendo ultrapassar o volume de 85 

decibéis, com o uso diário entre 60 e 120 minutos. O aparelho que ultrapassar 100 

decibéis pode causar trauma auditivo no usuário, mesmo que o uso seja por menos 

tempo. Os aparelhos hoje chegam a 120 decibéis (SÃO PAULO, 2008). 

O Ministério do Trabalho, no Anexo 1 da Norma Reguladora NR 15 - Atividades e 

Operações Insalubres apresenta, em função do nível de ruído contínuo ou 

intermitente, em dB(A), a máxima exposição diária permissível (BRASIL, 2011).  

Fligor, Levey e Leve (2011) realizaram estudo com 189 estudantes universitários 

que utilizavam dispositivos pessoais de som e concluíram que a maioria deles 

excedeu os limites de exposição recomendados. Já Hanazumi, GiI e Iório (2013) 

pesquisaram 85 jovens adultos usuários de estéreos pessoais sem queixas auditivas 

a fim de caracterizar os hábitos auditivos e relacioná-los aos achados audiológicos, 

concluindo que, em sua maioria, os pesquisados usam aparelhos sonoros portáteis 

diariamente por mais de duas horas tendo tal hábito há mais de quatro anos.  



Embora existam modelos com de fone de ouvido que vem com um filtro para 

atenuação de ruído, estes apenas reduzem o ruído externo para o usuário.  

Questiona-se então a responsabilidade dos engenheiros na execução de projetos e 

no acompanhamento do processo produtivo de aparelhos de som portáteis e de 

celulares que permitam a exposição dos consumidores a ruídos em níveis acima dos 

recomendados, sem o devido esclarecimento nos manuais. 

3. OBJETIVOS 

O objetivo geral da pesquisa é analisar a forma e frequência de uso dos fones de 

ouvido intra auriculares em aparelhos de som portáteis e celulares e seus possíveis 

efeitos adversos à saúde. Como objetivos específicos têm-se: testar se a média do 

volume máximo emitido pelos fones de ouvido dos modelos mais vendidos de 

aparelhos de som e celulares está dentro dos limites estabelecidos pela 

Organização Mundial da Saúde; analisar as informações sobre o uso dos fones de 

ouvido contidas nos manuais dos aparelhos de som portáteis e celulares que são 

mais utilizados no Brasil e estimar a proporção da população de estudantes de um 

curso de Engenharia que tem conhecimento dos efeitos adversos advindos do uso 

de fones de ouvidos de aparelhos sonoros em alto volume e por tempo prolongado. 

4. METODOLOGIA 

Após revisão da literatura, serão analisadas quais as recomendações contidas nos 

manuais dos aparelhos de som portáteis e celulares mais utilizados no Brasil quanto 

ao uso dos fones de ouvido, a fim de verificar se estes contêm todas as informações 

necessárias para o consumidor.  

Serão então efetuadas medições do volume atingido no fone de ouvido destes 

aparelhos para testar se a média do volume máximo atingido por esses aparelhos 

está no limite de volume estabelecido pela OMS. Para isto será utilizado um 

decibelímetro aferido, sendo realizadas pelo menos 30 medidas em cada aparelho. 

Tendo como base a revisão da literatura, será construído um questionário anônimo, 

que será submetido ao Comitê de Ética da instituição para ser aplicado a uma 

amostra de estudantes e que trata sobre o uso cotidiano destes fones de ouvido 

intra auriculares e sobre o nível de conhecimento sobre as possíveis consequências 

à saúde de seus usos. Será então realizada uma análise estatística dos dados 



coletados por meio de análise descritiva e inferencial incluindo testes paramétricos e 

não paramétricos.  

5. DESENVOLVIMENTO E RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o momento foi realizada uma revisão da literatura e uma primeira análise dos 

manuais. Foi encontrado no manual do consumidor do Iphone um alerta sobre o 

mau uso dos fones de ouvido e um link de um site falando sobre som e audição, 

porém não há orientação sobre os limites estabelecidos. Como o projeto está 

andamento, espera-se em breve a obtenção de resultados relevantes.  
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