
Atualmente grande parte das pessoas, principalmente

jovens e adolescentes utilizam o fone de ouvido em seu

cotidiano. O uso excessivo do fone de ouvido pode causar

danos a saúde como dores, perda auditiva que por sua

vez, prejudicam o rendimento escolar dos alunos.

Sabe quantos decibéis tem um tocador de MP-3 no volume

máximo? 120 decibéis. E o que isso significa para a

saúde? Significa que uma pessoa exposta a 8 horas por

dia, todo dia, a um som de 85 decibéis, pode ter perda

progressiva da audição. E quanto mais alto o som, menor

deve ser o tempo de exposição. Isto porque as células que

conduzem o som no aparelho auditivo uma vez danificadas

não se recuperam nunca mais.

Com essa perda auditiva a aprendizagem está

comprometida, devido a perda da atenção/concentração e

memória.

Hábitos auditivos encontrados na amostra: 97% dos

jovens entrevistados acenaram que ouvem música com

fones de ouvido diariamente com tons alto(39%) e muito

alto(35%) que confirmou-se o prejuízo com a saúde tanto

com a audiometria realizada pela fonoaudióloga quanto do

aplicativo.
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Com todos os dados coletados, observamos que a maioria

dos alunos entrevistados utilizam o fone de ouvido e em

volume alto. Consideramos o índice elevado do uso continuo

do fone. Muitos problemas auditivos já apresentados pelos

alunos como o comprometimento da memória, atenção e

consequentemente afetando a aprendizagem. Por isso, é

importante utilizar os fones com moderação e não escutar

música muito alta ou por muito tempo. Encarada como

normal os jovens não se preocupam, não valorizam as

informações e portanto eles estão deixando de procurar

ajuda médica precoce, diminuindo a chance de melhorar.

Percebemos que utilizamos o aplicativo foi considerada boa

mesmo usando calibração automática, o que não possibilitou

melhores resultados comparados com o exame da

fonoaudióloga.
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Analisar o uso do fone de ouvido nos estudantes do Pedro

Calmon e os possíveis danos causados aos mesmo, tanto

a saúde, quanto a aprendizagem.

Validar o uso de um aplicativo em teste de audição.

Para a coleta de dados, utilizamos questionários contendo

questões sobre hábitos auditivos, sinais e sintomas e uma

amostra de audiometria - exame que avalia a capacidade

de um indivíduo ouvir sons - através do aplicativo

https://play.google.com/store/apps/details?id=mobile.eaudi

ologia como também com a fonoaudióloga.

As audiometrias foram realizadas nos dias 8 e 10 de

novembro de 2018 na Clínica Bem Viver em parceria com

a fonoaudióloga Lucineide Brito, município de Amargosa-
BA.

A fonoaudióloga: Luciene Brito.

Aos orientadores: Flávio Ferreira e Claudia de Jesus
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