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1. Resumo 

Introdução: A prevenção a perda auditiva ocasionadas devido ao trabalho é sempre 

discutida, bem como, o uso de protetores auriculares. No entanto, a exposição a 

sons de alta intensidade em situações de lazer, raramente é abordada (SWENSSON 

et al., 2009). Objetivo: Caracterizar os hábitos auditivos de adultos jovens. 

Metodologia: Trata-se de um estudo analítico transversal sobre hábitos auditivos de 

adultos jovens. Participaram da pesquisa 55 pessoas, com faixa etária entre 18 e 25 

anos, de ambos os gêneros, de uma faculdade particular de São Paulo. Hipótese: 

Atualmente com o uso inadequado de equipamentos sonoros como Mp3 players, 

rádios e celulares podendo gerar futuramente em jovens uma perda auditiva 

irreversível. 

 

2. Introdução  

A prevenção a acidentes de trabalho é sempre discutida e o uso de 

protetores auriculares também, que são extrema importância em empresas com 

ruídos intensos. No entanto, a exposição a sons de alta intensidade em situações de 

lazer, raramente é abordada. A população também deve estar atenta às músicas em 

forte intensidade, principalmente a população jovem (SWENSSON et al., 2009), que 

com a exposição continua pode desenvolver uma patologia auditiva muito comum, a 

perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevada. (LOPES et. al., 2009). 

A atuação do fonoaudiólogo nestes casos seria por meio preventivo, não 

somente por meio de exames de audiometria, com a conscientização de outros 

profissionais e também com a população de risco de perda auditiva por ruído, onde 

estes seriam motivados e educados para meios de conservar a audição (CÉZAR, 

2008). 

3. Objetivo 

O objetivo deste estudo foi caracterizar os hábitos auditivos de adultos 

jovens. 

4. Metodologia  



Este estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética e pesquisa, com 

o parecer de número 50557215.0.0000.0064. Trata-se de um estudo analítico 

transversal sobre hábitos auditivos de adultos jovens. 

 

5.  Desenvolvimento  

 

Foram aplicados dois questionários sobre hábitos auditivos de jovens. 

O primeiro questionário aplicado sobre hábitos de uso de aparelhos sonoros 

estéreo pessoais como Mp3, Mp4, Ipod ou celulares tem como base a pesquisa 

realizada por Zogby et al. (2006) e utilizada por Chiarelli (2013) em sua pesquisa 

sobre hábitos auditivos de adolescentes, avalia hábitos de uso destes aparelhos, 

sintomas auditivos após o uso desses aparelhos e o grau de conscientização sobre 

os riscos que o uso desses aparelhos podem causar na audição. 

O segundo questionário aplicado foi o YANS (Youth Attitude to Noise Scale) 

desenvolvido por Olsen; Erlandsson (2004) e traduzido para o português brasileiro 

que analisa hábitos e atitudes dos jovens frente a ruídos de lazer. 

Os critérios de inclusão desta pesquisa foram pessoas de 18 a 25 anos, de 

ambos os gêneros, de uma faculdade particular de São Paulo.  

Foram considerados critérios de exclusão: Pessoas acima dos 25 anos, 

histórico de perda auditiva congênita ou adquirida previamente à pesquisa e 

histórico de exposição a ruído ocupacional.  

 

6. Resultados Preliminares 

 

Foram aplicados 69 questionários com 49 questões de múltipla escolha, em 

uma faculdade particular de São Paulo. Foram excluídos 14 questionários, de 

participantes que não estavam dentro da faixa etária ou que estavam incompletos. 

Foram utilizados 55 questionários para a realização deste estudo.    
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