RESUMO

Objetivo: Analisar os hábitos e queixas auditivas da população atendida em
projeto de extensão universitária. Métodos: Participaram desse estudo 92
pessoas, sendo 40 do sexo feminino e 52 do sexo masculino, participantes do
programa de Extensão São Lucas Solidário na cidade de Porto Velho-RO.
Foram incluídos no estudo sujeitos a partir de 18 anos. O procedimento
realizado foi à aplicação do questionário de hábitos e queixas auditivas,
adaptado de outro estudo. Resultados: Foram encontrados 60,9% que acham
saudável a utilização de cotonetes para a limpeza da orelha, 73,9% nunca
receberam algum tipo de informação sobre os cuidados com a audição. Em
relação ao produto utilizado pela população para a limpeza do ouvido foi
encontrado 97,3% que utilizam cotonetes para a limpeza do ouvido. E não
apresentaram queixas auditivas. Conclusão: Conclui-se que a população
atendida em projeto de extensão universitária São Lucas Solidário não
apresentaram queixas auditivas e quanto aos hábitos referem utilizar objetos
para limpar a orelha de preferência com cotonetes.
Descritores: Audição; Perda auditiva; Saúde Pública; Triagem.
ABSTRACT
Objective: To analyze the habits and hearing complaints of the population
served at university extension project. Methods: 92 people participated in this
study, 40 female and 52 male participants in the St. Luke Outreach Extension
program in the city of Porto Velho, RO. The study included people from 18
years. The procedure was the questionnaire habits and hearing complaints,
adapted from another study. Results: 60.9 % were found who find healthy use
of cotton swabs to clean the ear. 73.9 % never received any kind of information
on caring for the hearing. Regarding the product used by people to clean the
ear was found 97.3 % using cotton swabs to clean the ear. And didn’t showed
hearing complaints. Conclusion: We conclude that the population attending a
university extension project Luke Solidarity showed no hearing complaints, and
how to use habits relate objects to clean the ear preferably with cotton swabs.
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