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RESUMO 

 

 
ABISSAMRA, R.G.C.- Zumbido: Uma proposta de intervenção em grupo para 
pacientes do Sistema Único de Saúde. São Paulo, 2020. Tese de Doutorado. 
Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 
 

Este estudo apresenta uma proposta de intervenção em grupo para pacientes com 
queixa de zumbido usuários do Sistema Único de Saúde. Objetivo: verificar a 
eficácia da orientação em grupo como forma de intervenção, assim como, avaliar a 
qualidade de vida dos indivíduos antes e após o tratamento. Métodos e 
Procedimentos: participaram da pesquisa 70 pacientes com queixa de zumbido e 
limiares auditivos normais. Foram divididos em 2 grupos, o grupo Intervenção com 
50 indivíduos e o grupo Controle com 20 sujeitos. Todos preencheram os 
instrumentos Tinnitus Handicap Inventory (THI) e a Escala Visual Analógica (EVA) 
pré e pós intervenção. O resultado do THI pré e pós do grupo Intervenção 
apresentou diferença significativa comparado ao grupo controle, o que representa 
melhora na qualidade de vida. A comparação da EVA pré e pós sessões de 
intervenção também apresentou diferença significativa, indicando o benefício da 
orientação em grupo como forma de tratamento para o zumbido. Conclusão: a 
Orientação em grupo se mostrou um instrumento válido e bastante acessível como 
forma de tratamento para pacientes com queixa de zumbido usuários do Sistema 
Único de Saúde. 

 
 

Palavras chaves: zumbido, audição humana; intervenção, letramento em saúde 



ABSTRACT 

 

 
ABISSAMRA, R.G.C.- Tinnitus: A group intervention proposal for patients from the 
Brazilian public health system. São Paulo, 2020. Tese de Doutorado. Universidade 
Presbiteriana Mackenzie. 

 
 

This study presents a proposal for group intervention to patients complaining of 
tinnitus and users from the Brazilian public health system. Purpose: to verify the 
effectiveness of group counseling as a form of intervention, as well as to evaluate the 
quality of life of individuals before and after treatment. Methods and Procedures: 70 
patients complaining of tinnitus and normal auditory thresholds participated in the 
study. They were divided into 2 groups, the Intervention group with 50 individuals and 
the Control group with 20 subjects. All filled out the Tinnitus Handicap Inventory (THI) 
instruments and the Visual Analog Scale (VAS) before and after intervention. The 
result of the pre and post THI of the Intervention group showed a significant 
difference compared to the Control group, which represents an improvement in 
quality of life. The comparison of VAS before and after intervention sessions also 
showed a significant difference, indicating the benefit of group orientation as a form 
of treatment for tinnitus. Conclusion: Group guidance proved to be a valid and very 
accessible instrument as a form of treatment for patients complaining of tinnitus users 
of the Unified Health System. 

 
Key words: tinnitus, audiology, intervention, health literacy 
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1 – INTRODUÇÃO: 

 
A audição é a função sensorial responsável por captar os sons pelo ouvido e 

transmiti-los ao cérebro, onde são recebidos e analisados. Os sinais elétricos 

gerados pelos sons são processados em áreas subcorticais e se forem 

considerados importantes são conduzidos ao córtex auditivo para serem 

processados de forma consciente. Caso contrário, tais sinais permanecem 

inconscientes. 

O zumbido pode ser definido como: "uma ilusão auditiva, isto é, uma sensação 

sonora endógena, não relacionada a nenhuma fonte externa de estimulação" 

(American National Standards Institute, 1969). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 278 milhões de pessoas têm 

zumbido - aproximadamente 15% da população mundial. Essa prevalência 

aumenta para 35% entre os indivíduos com mais de 60 anos (Shargorodsky et al, 

2010). No Brasil, estima-se que 28 milhões de pessoas também sofram com este 

sintoma, e na cidade de São Paulo, 22% da população refere apresentar zumbido. 

(Oiticica e Bitar, 2015) 

Atualmente, ainda não foi desenvolvido um medicamento específico para o 

zumbido. Por ser um sintoma multicausal, são várias as possibilidades de 

tratamento. Além dos remédios, a reeducação alimentar, a adaptação de próteses 

auditivas, terapias sonoras, relaxamentos estão entre os mais comuns. Porém, a 

literatura aponta que quando o assunto é zumbido, a orientação ao paciente é 

fundamental no sucesso de qualquer linha terapêutica. 

O principal objetivo da orientação é reduzir os impactos negativos destes na 

vida do indivíduo, atuando nos pensamentos negativos ou distorções cognitivas 

associados ao zumbido, permitindo melhorar sua qualidade de vida. 

Não há dados exatos, mas sim uma estimativa de que mais da metade da 

população que procura o Setor de Audiologia Clínica do Hospital Santa Marcelina 

em São Paulo apresenta queixa de zumbido. Em alguns casos, é possível 

encontrar um diagnóstico certeiro que seja causador do incômodo (como na 

Síndrome de Menière, por exemplo) e o tratamento se torna bastante efetivo. 
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Porém, a maioria dos pacientes comparece para exames auditivos, anuais, para 

controle e acompanhamento da audição com a esperança de finalmente encontrar 

algo que possa esclarecer e ajudar no diagnóstico de uma patologia crônica que 

os acompanha há mais de anos. 

Esta pesquisa é fruto, portanto, de um incômodo pessoal de mais de 20 anos 

de atendimento a esta parcela da população, tão carente em questões básicas 

como acesso à educação, saúde e cultura. O que fazer para ajudá-los a enfrentar 

este terrível incômodo? 

Este propósito me fez debruçar sobre a ciência e estudar inúmeras tentativas 

de tratamento para o zumbido pelo mundo. Desde as que não resultaram em 

melhora, passando por resultados controversos, até chegar em resultados mais 

unânimes, com o obstinado objetivo de montar uma proposta de intervenção em 

grupo para os pacientes do Sistema Único de Saúde. E, por meio do meu grupo 

de sujeitos estudados, entender que poderemos ajudar também outros tantos 

indivíduos que buscam esta ajuda pelo Brasil. 
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2 – OBJETIVOS: 

 

 
2.1 - Objetivo geral: 

 

Avaliar a efetividade de uma proposta de intervenção em grupo para pacientes 

do Sistema Único de Saúde com queixas de zumbido. 

 
 

2.2 - Objetivos específicos: 

 
 

- Descrever as características e avaliar a interferência do zumbido na 

qualidade de vida dos pacientes; 

- Realizar Orientação em grupo referente à preservação auditiva e bons 

hábitos de saúde geral que possam interferir no sintoma; 

- Comparar as medidas de qualidade de vida dos pacientes submetidos a 

intervenção com um grupo de pacientes que não foi submetido à intervenção; 
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3 - REVISÃO DA LITERATURA: 

 
 

 
Desde o tempo dos fenícios que se encontram referências e descrições a 

algo semelhante aos zumbidos. As primeiras referências escritas em hieróglifos e 

em papiros surgem no Antigo Egito, cerca de 2500 a.C., e reportam tratamentos 

para o “ouvido enfeitiçado” (FELDMANN, 1991). 

Com a revolução industrial e o desenvolvimento de equipamentos 

extremamente ruidosos a incidência do zumbido aumentou significativamente. Em 

1922 surgiram os primeiros equipamentos para medição da audição e a partir de 

então houve um marco na pesquisa do zumbido (FOWLER, 1944). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 278 milhões de pessoas têm 

zumbido - aproximadamente 15% da população mundial. Fujii, em 2011, realizou 

no Japão estudo populacional com adultos, com idade entre 45 a 79 anos. A 

prevalência foi de 11,9%, sendo mais frequente em homens (13,2%) do que em 

mulheres (10,8%), e aumentou com a idade. Essa prevalência aumenta para 35% 

entre os indivíduos com mais de 60 anos (SHARGORODSKY et al, 2010) 

No Brasil, estima-se que 28 milhões de pessoas também sofram com este 

sintoma, e na cidade de São Paulo, 22% da população refere apresentar zumbido, 

com predomínio no gênero feminino e aumento da prevalência associado ao 

envelhecimento (OITICICA; BITAR, 2015). 

Vários são os fatores que podem contribuir para sua etiologia. De acordo 

com a American Tinnitus Association (ATA), o zumbido pode estar associado a 

aproximadamente 200 distúrbios de saúde diferentes. Alterações metabólicas, 

cardiovasculares, ortopédicas, odontológicas, neurológicas e psicológicas 

aparecem como as mais comuns, além de fatores ambientais e de estilo de vida 

como excesso de cafeína, açúcar refinado, álcool e exposição a ruído (TYLER, 

2016). Entretanto, é um consenso que o principal fator de risco para o 

desenvolvimento do zumbido seja a perda auditiva (NONDAHL et al, 2011), 

Sanchez et al., 2014). 
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Alguns autores afirmam que o zumbido deve ser entendido como um alerta 

para algo que poderá não estar funcionando corretamente nas vias auditivas, 

sendo um sinal de uma eventual lesão coclear, mesmo que ainda não apareça 

alteração no resultado da audiometria (NEWMAN et al., 2011). 

Sanches et al, em 2005, estudaram a evolução do zumbido em pacientes 

com audição normal em um intervalo médio de três anos e meio entre a primeira 

avaliação e a reavaliação. Ao encontrar que 44,6% dos pacientes evoluiu para 

uma perda auditiva neurossensorial, concluíram que o zumbido pode ser um 

preditor de perda auditiva. 

A maioria dos indivíduos com zumbido não refere grande desconforto, e 

rapidamente encontra estratégias ignorando-os ou habituando-se a eles (CIMA et 

al, 2011). Quando o zumbido se torna incômodo, perturbando de forma mais 

intensa o paciente, geralmente isto deve-se à presença de outros fatores ou 

comorbidades como hipersensibilidade ao som, vertigens, cefaleias e irritabilidade, 

por exemplo. Também pode estar associado a doenças crónicas com 

repercussões nas suas atividades diárias, uma vez que promove uma excessiva 

atenção sobre o próprio zumbido, perturbando a concentração em tarefas mais 

exigentes e complexas, e em alguns casos, impedindo o indivíduo de trabalhar, 

resultando em altos custos socioeconômicos. (MAES et al, 2013). 

Existem vários estudos que comparam a percepção do zumbido à da dor 

crónica, verificando-se em ambas um valor elevado de queixas de perturbações 

do sono, patologia depressiva e/ou ansiosa, pensamentos catastróficos e outros 

aspectos comuns, como elevados níveis de hipocondria, presença de tendências 

obsessivo-compulsivas, dificuldades em controlar tanto o sintoma quanto os 

acontecimentos de vida, etc. (MOLLER, 2007). 

Há várias formas de classificar o zumbido. Alguns autores classificam pela 

gravidade, origem ou doenças associadas. Susuki et al, (2018) propuseram uma 

classificação única do zumbido persistente por meio da sua percepção como sons 

da natureza ou da vida cotidiana, classificando-os como tom puro, ruído ou 

múltiplo. 
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Newman et al (1996) formularam um instrumento para avaliar a 

caracterização e quantificação do zumbido. Denominado Tinnitus Handicap 

Inventory (THI). Trata-se de um questionário composto por 25 perguntas, divididas 

em três aspectos: funcional, emocional e catastrófico. 

O aspecto funcional mede o incômodo provocado pelo zumbido em funções 

mentais, sociais, ocupacionais e físicas. Quanto ao aspecto emocional avalia as 

respostas afetivas como ansiedade, frustração, irritabilidade, raiva e depressão. Já 

o aspecto catastrófico quantifica o desespero e a incapacidade referida pelo 

acometido para conviver ou livrar-se do sintoma. 

Os valores obtidos permitem verificar qual o aspecto mais atingido, o que 

poderá ser importante na percepção de qual, conjuntamente com os aspectos do 

quadro clínico do paciente, o tipo de intervenção que deverá ser utilizado. Um 

valor mais elevado corresponde a um maior impacto do zumbido na vida diária do 

sujeito e a uma maior necessidade de intervenção (NEWMAN et al., 1996). 

McCombe et al (2001) propuseram uma graduação de acordo com a 

gravidade na somatória dos pontos e essa divisão será utilizada para avaliar a 

eficácia da intervenção proposta. São três opções de resposta para cada uma das 

25 questões, pontuadas da seguinte maneira: para as respostas “sim” (4 pontos), 

“às vezes” (2 pontos) e “não” (0 pontos). Quanto maior a pontuação, maior o 

impacto do zumbido na qualidade de vida do paciente. 

Devido à objetividade e praticidade deste instrumento, vários países se 

propuseram a traduzir em diversos idiomas. A adaptação do THI para o português 

foi validada por Ferreira et al em 2005. (Anexo IV). 

O THI é um instrumento que permite quantificar o impacto deste sintoma na 

qualidade de vida desses pacientes e a melhora do zumbido. A somatória dos 

pontos resultantes das questões é categorizada em cinco níveis de gravidade a 

seguir: 
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Tabela 1 - Grau de gravidade do zumbido segundo questionário THI 

(MCCOMBE et al., 2001). 

 
Grau de gravidade Características 

 

Grau I (0-16) Reduzido Só perceptível em ambientes sem ruído. 

Sem perturbações evidentes. 

Grau II (18-36) Leve Facilmente mascarado pelos ruídos 

ambiente, e esquecido com as atividades 

diárias. Pode eventualmente interferir com 

o sono. 

Grau III (38-56) Moderado Perceptível até em ambientes com algum 

 ruído. As tarefas diárias não são 

 perturbadas, interferindo com o sono e 

 com atividades realizadas em silêncio. 

Grau IV (58-76) Severo Interferência com quase todas as 

atividades diárias, particularmente com as 

que decorrem em ambientes sossegados. 

Grau V (78-100) Catastrófico Todos os sintomas associados ao zumbido 

estão presentes, possível presença de 

psicopatologia associada. 

 
 

Outra forma comumente utilizada para quantificar o zumbido é a Escala 

Visual Analógica (EVA), um instrumento unidimensional, usado com frequência na 

mensuração da intensidade da dor e/ou desconforto, sendo de fácil aplicação 

(GIFT,1989). A Escala Visual Analógica é constituída por uma linha de 10 cm que 

tem como extremos, em geral, as frases “ausência de incômodo e dor 

insuportável”, onde o indivíduo indica o ponto em que está representada sua dor 

e/ou incômodo naquele momento. De 0 a 3 considera-se incômodo leve, de 4 a 7 

moderado e de 8 a 10 intenso (Anexo V). 
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3. 1 - Visão neuro-fisiológica do zumbido: 

 

Jastreboff em 1990 foi o primeiro a descrever o modelo neurofisiológico 

para explicar o zumbido. Segundo este, o zumbido seria o resultado da interação 

dinâmica de algumas estruturas do sistema nervoso central, incluindo vias 

auditivas e não auditivas. Assim, uma causa inicialmente coclear não seria 

fundamental na determinação da gravidade do zumbido, agindo somente como 

gatilho para outros processos dentro do sistema nervoso, incluindo a participação 

do sistema límbico. Essa consideração persiste atualmente e com maior força 

entre os pesquisadores. (Person et al, 2005) 

O sistema auditivo reconhece com mais facilidade sons de forte 

intensidade. No entanto, o mesmo ocorre para os sons com fraca intensidade 

quando estes são associados a algum significado importante. Quando os sons 

avaliados nas áreas subcorticais do sistema nervoso são valorizados e 

considerados suficientemente importantes, atingem o córtex para serem 

percebidos conscientemente. Quando classificados como não importantes, são 

imediatamente descartados sem nosso prévio conhecimento. Assim, o significado 

adquirido por um determinado som é um fator preponderante na reação do 

indivíduo. O mesmo processo ocorre em relação ao zumbido. Quando um 

determinado som é percebido, dependendo da sua importância, pode ser 

rapidamente ignorado, mesmo com sua continuidade, semelhante ao que ocorre 

com o som do ar condicionado. Entretanto, alguns indivíduos associam seu 

zumbido a um significado de perigo (tumor cerebral, perda auditiva, piora 

progressiva, entre outros), adquirindo conotação negativa e importância relevante. 

Assim, através de mecanismos de plasticidade neuronal, ocorre ativação do 

sistema límbico (SL) e do sistema nervoso autônomo (SNA), que também passam 

a mandar informação do zumbido ao córtex auditivo, tornando-o cada vez mais 

evidente e impedindo-o de ser ignorado. A ativação do SNA induz a resposta de 

“luta ou fuga”, aumentando o desconforto e a ansiedade e suprimindo as emoções 
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relacionadas ao relaxamento e ao prazer. Desse modo, o indivíduo passa a reagir 

intensamente a ele, mesmo que o som tenha fraca intensidade. 

Ainda segundo Jastreboff, o processo pelo qual o zumbido aparece pode 

ser dividido em três etapas: geração, detecção e percepção. A geração ocorre nas 

vias periféricas e, na maioria dos casos, está associada a doenças da cóclea e do 

nervo coclear; a detecção ocorre a nível dos centros subcorticais e baseia-se em 

padrão de reconhecimento; por fim, a percepção ocorre no córtex auditivo com 

significativa participação do sistema límbico, do córtex pré-frontal e de outras 

áreas corticais. A avaliação cortical de um sinal vai depender dos padrões 

armazenados na memória auditiva, através da associação com o sistema límbico, 

na dependência do estado emocional e de experiências prévias do paciente. Para 

quem sofre de zumbido, esta associação com o estado emocional geralmente tem 

repercussão negativa. O indivíduo vive em constante temor ao zumbido e, quanto 

mais se preocupa e se concentra em sua presença, mais evidente ele se torna. 

Esta etapa do desenvolvimento do zumbido é de significativa importância clínica, 

uma vez que as associações corticais podem ser mais facilmente modificadas do 

que as subcorticais. O impacto do zumbido na vida do paciente depende das 

associações que ocorrem no SNC com o Sistema Límbico e Sistema Nervoso 

Autônomo. 

Em neurofisiologia, o fenômeno do desaparecimento da reação a um 

determinado sinal é conhecido como habituação. O processo de habituação a um 

determinado som só pode ser alcançado quando o mesmo não provoca nenhuma 

reação emocional, ou seja, quando esse som é neutro ao indivíduo. Na verdade, 

para cerca de 80% dos pacientes, o som do zumbido é neutro e, portanto, pode 

ser habituado de maneira espontânea e natural. Assim, esses indivíduos só 

percebem seus zumbidos esporadicamente (mesmo que estejam sendo gerados 

constantemente). Por outro lado, se a percepção do zumbido for relacionada a 

algo desagradável ou perigoso (possibilidade de doença grave, de surdez, de 

piora com o decorrer do tempo, ou ainda, incapacidade de ter uma vida normal), 

essas preocupações relativamente naturais frente a um sintoma pouco conhecido, 

impedem que o processo da habituação ocorra. Desse modo, o sinal do zumbido é 
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realçado e o paciente o percebe constantemente, aumentando sua tensão, 

diminuindo sua concentração e interferindo em seu sono, uma vez que no silêncio 

sua percepção é realçada. À medida que isso ocorre, o cérebro se concentra cada 

vez mais na atividade neuronal relacionada ao zumbido, transformando essa 

situação em um círculo vicioso. (RAUSCHECKER et al., 2010). 
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3. 2 – Tratamentos: 

 

O zumbido é uma alteração multicausal. Doenças cardiovasculares, 

metabólicas, ortopédicas, alterações hormonais, dietas inadequadas, disfunções 

odontológicas, stress, e fatores emocionais estão entre as inúmeras causas, 

sendo a perda de audição a mais frequente. A dificuldade em identificar a causa 

acabou criando o mito de que não há cura para o zumbido. Porém, a 

desesperança com relação ao tratamento prejudica o paciente à medida que gera 

mais associações límbicas negativas. 

Há um consenso na comunidade cientifica que o tratamento ideal deve 

eliminar a causa do zumbido. Porém, na impossibilidade de um diagnóstico da 

etiologia, a ASHA (American Speach- Language and Hearing Association) e a ATA 

(American Tinnitus Association) recomendam tratamentos que reduzam a 

intensidade, a onipresença e a carga do zumbido. Segundo a ATA, estes 

tratamentos disponíveis atualmente não são "curas", eles não reparam as causas 

subjacentes do zumbido, nem eliminam o sinal de zumbido no cérebro. Em vez 

disso, abordam o impacto atencional, emocional e cognitivo do zumbido. Devem 

ajudar os pacientes a ter uma vida melhor, mais plena e produtiva, mesmo que a 

percepção do zumbido permaneça. Entre as recomendações estão: 

- Aconselhamento terapêutico, 

- Cuidados de saúde e bem-estar geral, 

- Adaptação de próteses auditivas quando houver perda auditiva 

associada, 

- Terapia comportamental, 

- Terapias específicas para zumbido como a TRT (Tinnitus Retraining 

Therapy), TAT (Tinnitus Activities Treatment) e terapias sonoras, 

- Relaxamento/ Massagem, 

- Yoga/ Mindfullness 

- Neuromodulação/ Estimulação elétrica 
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- Acupuntura 

- Biofeedback, entre outras. 

 
 

 
Jastreboff em 1990, ao descrever o modelo neurofisiológico do zumbido, 

desenvolveu a TRT (Tinnitus Retraining Therapy) traduzida para o português 

como Terapia de Retreinamento ao Zumbido ou Terapia da Habituação. A TRT é 

reconhecida até hoje como um dos tratamentos com os melhores resultados para 

zumbido descritos na literatura. 

A TRT tem como finalidade promover a habituação do indivíduo ao seu 

zumbido, “empurrando-os” para o seu subconsciente, tornando-os parte do seu 

dia-a-dia (JASTREBOFF; JASTREBOFF, 2003). A habituação é atingida como 

resultado de uma modificação das conexões neuronais entre o sistema auditivo e 

o sistema límbico e o sistema nervoso autónomo, que são os responsáveis pelas 

reações negativas aos zumbidos (JASTREBOFF, 2011). 

Segundo o modelo neurofisiológico, as conexões entre sistema auditivo e o 

sistema límbico são responsáveis pela reação emocional ao zumbido, afetando o 

sistema nervoso autônomo provocando ansiedade, depressão e desordens do 

sono, entre outros fatores que interferem negativamente na qualidade de vida. A 

TRT ou terapia da habituação visa a mudança nas redes neurais mais ativadas 

nos pacientes com incômodo ao zumbido, que são sistema límbico (segmento do 

hipocampo) e o sistema nervoso autônomo, independentemente da fonte geradora 

do mesmo. (TUNKEL et al, 2014) 

O tratamento do zumbido baseado na habituação está vinculado aos 

processos de plasticidade que ocorrem no sistema auditivo central e nas conexões 

estruturais desse sistema com o SL e SNA, e este processo requer algum tempo 

para acontecer. Alguns pacientes habituam-se rapidamente, mas o processo 

completo pode demorar de doze a dezoito meses (SANCHEZ et al., 2002). 

Uma vez que o cérebro tem a capacidade de descartar e ignorar sinais 

pouco importantes, é possível eliminar a percepção do zumbido da consciência, 

desde que o som do zumbido deixe de significar algum perigo para o paciente. 
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Assim, o indivíduo não percebe o sinal do zumbido e consequentemente não se 

incomoda, mesmo que essa atividade neuronal continue presente nas vias 

auditivas. O procedimento é totalmente baseado na plasticidade do sistema 

nervoso central e seu objetivo principal é enfraquecer as alças de ativação do 

sistema límbico e do sistema nervoso autônomo. (HAZEL et al, 1999) 

O segundo objetivo da TRT é alcançar a habituação da sua percepção. 

Apesar do aconselhamento terapêutico ser uma parte importante e insubstituível 

do tratamento, na prática a habituação da percepção do zumbido não acontece 

automaticamente, mesmo quando o paciente compreende e aceita que não 

apresenta nenhum problema grave de saúde. Para isso, é fundamental que o 

paciente evite ambientes silenciosos. 

O enriquecimento sonoro pode ser realizado de várias maneiras, mas o 

princípio é sempre o mesmo: diminuir o ganho obtido ao longo das vias auditivas, 

o que pode ser obtido através do uso de som neutro, estável e de baixa 

intensidade (mais baixa do que a percepção do próprio zumbido). Assim, a 

atividade neuronal evocada pelo zumbido, que é distinta daquela evocada pelos 

sons externos, passa a ser menos contrastante em relação à atividade neuronal 

contínua nas vias auditivas, facilitando o processo da habituação. 

Tal exposição sonora pode ser feita através de estímulo acústico 

selecionado, podendo ser desde Aparelhos de Amplificação Sonoro Individual 

(AASI) até sons ambientais através de CDs, fontes de água ou geradores portáteis 

com sons da natureza ou músicas suaves, som de ar condicionado, entre outros. 

A intensidade do som deve ser sempre menor do que a do zumbido, 

evitando-se ao máximo mascará-lo, já que o mascaramento desse sinal impede o 

processo da habituação. 

 
 

3. 3 - Orientação terapêutica: 

 

A orientação ou aconselhamento terapêutico é fundamental para o 

esclarecimento verdadeiro do que é o zumbido, quais as causas, consequências, 
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repercussões na qualidade de vida, e estratégias para lidar com ele. Visa eliminar 

informações errôneas e associações negativas, amparando e fortalecendo o 

paciente a lidar com o zumbido no seu dia a dia. 

Segundo Sanchez, Pedalini e Bento (2001); o aconselhamento terapêutico 

pode ser definido como toda orientação oferecida ao paciente relacionada ao 

zumbido como: conceitos, causas, tratamentos, anatomia e fisiologia básica da 

audição e do modelo neurofisiológico e suas associações ao sistema límbico, além 

de hábitos de vida e alimentos que influenciam no zumbido. 

Blakley (2016) sugere que estas orientações devem apresentar discussões 

simples sobre o zumbido, além de estratégias de enfrentamento. 

Langguth et al (2013) ressaltaram que o aconselhamento é um componente 

essencial de todas as opções de tratamentos do sintoma e que esta orientação 

deve incluir informações que auxiliem na habituação a percepção do zumbido, 

ajudando a lidar melhor com possíveis consequências como a dificuldade 

emocionais, sono, concentração, problemas pessoais ocupacionais e sociais. Ao 

fornecer tais informações, o aconselhamento visa desmistificar o zumbido sendo 

importante para formação necessária de objetivos realistas das intervenções 

propostas. 

Xiang et al (2020), em recente artigo publicado, apresentaram uma meta- 

análise que comparou o efeito do aconselhamento educacional sozinho versus 

outras formas de terapia (psicológica ou combinação) no tratamento do zumbido. 

Em 9 ensaios, 582 pacientes que receberam somente aconselhamento 

educacional e 759 pacientes receberam outras terapias psicológicas ou 

combinadas. Durante o seguimento de 3 a 6 meses, não houve diferença 

significativa na taxa de recuperação do zumbido entre esses dois grupos. Os 

níveis de gravidade dos sintomas de zumbido também foram semelhantes. 

Concluíram, portanto, que o aconselhamento educacional por si só ajuda a 

melhorar o zumbido e os problemas relacionados, e tem o mesmo efeito que 

outras terapias psicológicas ou combinadas. Os resultados deste estudo podem 

ajudar a desenvolver tratamentos mais econômicos para zumbido e com menos 

desgaste para os pacientes. 
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Malouff et al. (2011) sugerem o uso de material informativo, um instrumento 

tipo manual com informações e estratégias para que o indivíduo possa recorrer em 

momentos de dúvidas para lidar com o zumbido 

Peignard (2001) apresenta um protocolo terapêutico que foca as 

características dos estímulos, o ambiente, a significação atribuída, o grau de 

sensibilidade ao stress e os hábitos de reação às informações sensoriais. A 

reconstrução cognitiva procura identificar as crenças disfuncionais e os 

pensamentos negativos, substituindo-os por outros mais construtivos (GREIMEL; 

KRÖNER-HERWIG, 2011). Este processo permite ao paciente pensar e reagir de 

forma diferente perante o problema. Os pacientes com zumbido tendem a evitar 

situações em que se sintam desconfortáveis ou mais perturbados pelo problema, 

sendo as técnicas comportamentais importantes para que o paciente perceba que 

situações deve evitar e o que poderá fazer para controlar as situações para que se 

sinta mais confortável no seu dia-a-dia 

Sizer e Coles (2005) propõem o uso de um manual com informações 

relevantes para o paciente, que reforcem ou complementem as informações dadas 

pelos profissionais de saúde implicados no processo terapêutico, desde o médico 

otorrinolaringologista, o audiologista, o psicólogo, o médico de família, entre outros 

envolvidos. 

 

 
3. 4 - Intervenção em grupos: 

 

No Brasil, na prática da saúde pública, o trabalho em grupo tem ganhado 

cada vez mais terrenos. Há dentro do Sistema Único de Saúde (SUS) campanhas 

de divulgação e orientação de cuidados voltados à atenção primária da saúde. 

Nestas campanhas, o foco é a prevenção de patologias ou o não agravamento 

das mesmas. Grupos de espera, grupos em hospital-geral, grupos de familiares, 

grupos de doentes específicos, grupos de dor crônica, e poderíamos citar muitos 

mais - tais são as possibilidades que existem hoje e que vão abrindo novos 

caminhos para o futuro. 
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A atividade em grupo oferece inúmeras vantagens: A primeira e mais 

importante está relacionada ao baixo custo que esta demanda, pois com o 

deslocamento de apenas um profissional é possível atender um número muito 

maior de pacientes. 

Outra vantagem do agrupamento é a otimização de tempo. O mesmo 

profissional consegue atingir vários indivíduos ao mesmo tempo. Tanto na 

orientação quanto na intervenção, as dúvidas e necessidades de uma pessoa 

pode ser a mesma de outros. O trabalho em grupo elimina perda de tempo com 

dúvidas comuns a todos. Há também fatores importantes de identificação com os 

outros participantes do grupo no tocante aos sintomas, angústias e necessidades. 

Zimermann, (2018), refere-se ao campo grupal como uma galeria de espelhos, 

onde cada um pode refletir e ser refletido nos e pelos outros. Complementa que, 

particularmente nos grupos psicoterápicos, essa oportunidade de encontro do self 

de um indivíduo com o de outros, configura uma possibilidade de discriminar, 

afirmar e consolidar a própria identidade pessoal. 

Porém, quando se busca na literatura, poucos são os estudos 

documentados sobre tratamento em grupo para pacientes com queixas de 

zumbido. 

Henry (2007) propôs um aconselhamento educacional em 4 encontros de 

1,5 hora para grupos de veteranos do serviço social. Questionários foram 

enviados por correspondência anteriormente e 1, 6 e 12 meses após a última 

sessão de grupo. Os resultados do estudo comparativo entre o grupo que recebeu 

aconselhamento e o grupo controle demonstraram diferença estatisticamente 

significante favorável `a intervenção. Os tópicos trabalhados em cada encontro 

foram os seguintes: 

Tyler (2006) realizou tratamento para zumbido em grupo de pacientes. Ele 

utilizou a terapia sonora somada ao aconselhamento para ajudar a romper o 

círculo vicioso do estresse causado pelo zumbido e auxiliar o paciente a mudar o 

pensamento e, até mesmo, o comportamento. O material foi organizado de acordo 

com o embasamento teórico/prático, considerando os tópicos necessários para 

compor o conteúdo de orientação com linguagem adequada abordando os 
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seguintes assuntos: O que é o zumbido, tipos e causas do zumbido, dicas para 

aliviar o zumbido, entre outros. 

No Brasil, Sanchez, Pedalini e Bento (2001) descreveram a experiência 

preliminar com o tratamento do zumbido através do método da TRT em hospital 

público de São Paulo. Dez pacientes do Grupo de Zumbido foram selecionados 

para tratamento do zumbido através de TRT, todos receberam a orientação em 

forma de aula conjunta e a doação de geradores de som bilaterais. O resultado foi 

avaliado após 18 meses de tratamento, considerando dois parâmetros diferentes: 

a avaliação subjetiva do paciente e a nota da escala análogo-visual. Pela 

avaliação subjetiva do paciente, houve melhora em seis pacientes (60%), sendo 

que três permaneceram inalterados e um referiu piora. Pela nota da escala 

análogo-visual, houve melhora em oito pacientes (80%), enquanto dois 

permaneceram inalterados. A experiência preliminar com TRT em pacientes de 

hospital público revelou resultados satisfatórios e comparáveis a centros 

internacionais. Adaptações podem ser realizadas desde que ambos os princípios 

básicos do protocolo sejam seguidos, zumbido, habituação, plasticidade cerebral. 

Holdefer et al (2010) realizaram um estudo em um hospital público de 

Brasilia, referência no tratamento do zumbido da região, com baixo investimento 

financeiro e um elevado número de pacientes. O tratamento em grupo consistia 

em 6 encontros estruturados, com uma hora e meia de duração, uma vez por 

semana. As sessões foram desenvolvidas baseadas nos princípios do TRT 

associados a técnicas da TCC. Um profissional graduado em fonoaudiologia e 

psicologia coordenava o tratamento em grupo. Os grupos foram compostos de não 

mais de oito (8) pacientes que compareciam a sessões semanais por cinco (5) 

semanas consecutivas e de uma última sessão após um intervalo de duas (2) 

semanas. Após oito (8) semanas de tratamento, apenas 27 indivíduos terminaram 

o tratamento, mas este estudo apresentou uma experiência bem-sucedida de um 

tratamento em grupo para zumbido baseado na terapia de retreinamento do 

zumbido aliada com as técnicas cognitivo comportamentais. 

Leandro e Mancini (2016) publicaram o resultado de TRT em indivíduos 

idosos com zumbido crônico e sem melhora com outros tratamentos anteriores, 
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atendidos em um ambulatório de Fonoaudiologia da rede SUS, oriundos do 

Serviço de Otorrinolaringologia do Hospital das Clínicas da UFMG. Realizaram 

orientação e terapia sonora em um grupo de 10 idosos durante 2 meses. Na 

primeira fase foram fornecidas explicações em relação aos testes de avaliação 

audiológica realizados, à anatomia e fisiologia da orelha, ao processamento da 

informação auditiva no sistema nervoso central e da sua relação com o zumbido, e 

foram ainda esclarecidas dúvidas sobre as crenças, os temores e as associações 

negativas relacionadas ao sintoma. Na segunda fase da TRT, foi entregue a cada 

paciente um estéreo pessoal contendo gravações de músicas e sons ambientais. 

Os participantes foram instruídos a utilizarem este equipamento por pelo menos 

três horas ao dia como forma de enriquecimento sonoro. Os idosos eram então 

acompanhados em grupo com um fonoaudiólogo e um psicólogo, quando eram 

discutidas as reações e estratégias de enfrentamento para o desconforto 

provocado pelo zumbido, sendo realizados três encontros. Os pacientes foram 

submetidos à reavaliação ao final do segundo mês de terapia. Os resultados 

demonstraram melhora significativa em THI e EVA, porém discreta melhora nas 

medidas psicoacusticas como acufenometria e NMM. 

Matos, Rocha e Mondelli (2017) verificaram a aplicabilidade da orientação 

fonoaudiológica associada ao uso de aparelho de amplificação sonora individual 

(AASI), na redução da sensação do zumbido. Foram selecionados pacientes com 

queixa de zumbido associado à perda auditiva. O estudo foi desenvolvido em duas 

etapas: Avaliação inicial - após o encaminhamento do paciente para adaptação de 

AASI e Avaliação final - após três meses de uso efetivo do AASI. Os participantes 

foram divididos em três grupos: Grupo A (oito indivíduos adaptados com AASI, 

sem orientação referente ao zumbido), Grupo B (oito indivíduos adaptados com 

AASI, com orientação verbal referente ao zumbido) e Grupo C (oito indivíduos 

adaptados com AASI, com orientação verbal sobre o material de apoio referente 

ao zumbido). Os participantes responderam ao questionário Tinnitus Handicap 

Inventory (THI) no primeiro momento e após três meses de uso efetivo do AASI, 

para mensurar a modificação do incômodo do sintoma em seu escore total e nos 

três domínios. Todos os grupos apresentaram redução da sensação de incômodo 
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do zumbido, sendo que melhores resultados foram observados quando o paciente 

recebeu algum tipo de orientação a respeito, demonstrando que a orientação 

fonoaudiológica associada ao uso do AASI pode favorecer a redução da sensação 

do zumbido. 
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3.5 - A política de Saúde Auditiva no Brasil: 

 

Em 2004, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Atenção à 

Saúde Auditiva – PNASA (Portaria MS nº 2.073, de 2004) para o aprimoramento 

das ações de saúde auditiva do Sistema Único de Saúde (SUS) e propôs a 

organização de uma rede hierarquizada, regionalizada e integrada entre a atenção 

básica, a média e a de alta Complexidade, buscando, desta maneira, garantir não 

só o diagnóstico e reabilitação auditiva, mas a promoção e a proteção, bem como 

a terapia fonoaudiológica de adultos e crianças. 

A partir desta política foram definidas as ações específicas tanto da atenção 

básica, quanto na média e alta complexidade, a serem organizadas e implantadas 

pelas Secretarias Estaduais da Saúde (Portaria SAS/MS nº 587, de 2004). 

Também se estabeleceram os critérios técnicos mínimos para o funcionamento 

dos serviços e a reorganização e classificação dos procedimentos no SUS 

(Portaria SAS/MS nº 589, de 2004). 

Para aumentar a cobertura de serviços, foi definido o número mínimo de 

estabelecimentos de saúde para a atenção especializada à saúde auditiva, 

baseado na necessidade de cobertura assistencial, no nível de complexidade dos 

serviços e na capacidade técnica operacional deles. O parâmetro recomendado de 

estabelecimentos de Atenção à Saúde Auditiva em média e alta complexidade 

(Portaria SAS/MS nº 587, de 2004) é de um serviço para 1,5 milhão de habitantes. 

E para garantir a assistência às pessoas portadoras de deficiência auditiva 

nos estados cuja população é inferior a 1,5 milhão de habitantes, foi estipulado um 

serviço. 

Nos estados com entre 2 milhões e 3 milhões, o parâmetro seria de dois 

serviços. Com base na população estimada para o Brasil em 2004, de 

169.872.856 habitantes, foram previstas 116 unidades prestadoras de serviço de 

saúde auditiva de média e alta complexidade em todo o país, assim distribuídas: 

região Sul com 16, Sudeste com 47, Centro-Oeste com nove, Nordeste com 33 e 

Norte com 11. 
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A implantação da PNASA foi um importante passo na busca da equidade no 

atendimento à deficiência auditiva no país. Entre 2002 e 2005 houve no Brasil 

crescimento de 200% na oferta de serviços de diagnóstico, dispensação e 

acompanhamento dos indivíduos que fazem uso de próteses auditivas pelo SUS. 

Também foi registrado incremento no número de serviços da rede de saúde 

auditiva especializada, com aumento dos procedimentos relacionados à 

adaptação de prótese auditiva, no período de 2004 a 2011. 

 
 

3.6 - Letramento em saúde: 

 
 

Letramento em saúde é um conceito emergente. Em 2016, a OMS elegeu o 

assunto como principal fator chave na promoção de saúde. Segundo esta, 

letramento em saúde representa as habilidades cognitivas e sociais que 

determinam a motivação e a capacidade dos indivíduos de ter acesso, 

compreender e utilizar a informação como maneiras de promover e manter uma 

boa saúde. 

O termo foi citado pela primeira vez em 1974 e o primeiro livro sobre o tema 

“Teaching Patients With Low Literacy Skills” (Ensinando pacientes com baixas 

habilidades em literacia) foi escrito em 1985 (DOAK, DOAK & ROOT, 1985). 

A American Medical Association Foundation define letramento em saúde 

como: "a capacidade de obter, processar e entender informações e serviços 

básicos de saúde necessários para tomar decisões apropriadas e seguir as 

instruções de tratamento". 

O conceito de Health Literacy (HL) pode ser encontrado traduzido para o 

português também como alfabetização em saúde, letramento funcional em saúde 

ou ainda literácia em saúde. O primeiro estudo no Brasil foi publicado em 1998 e 

ainda é um tema com poucas produções científicas. 

A definição mais divulgada, de WILLIAMS et al, 1995 cita que Health 

Literacy é a capacidade de achar, comunicar, processar e compreender 

informações básicas para se tomar decisões adequadas sobre a própria saúde. 
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Kickbush et al, (2013) descreve letramento em saúde como conhecimento, 

motivação e competência das pessoas em ter acesso, compreender, avaliar e 

aplicar informações de saúde para julgar e tomar decisões no cotidiano sobre 

cuidados e promoção de saúde, prevenção de doenças a fim de manter ou 

melhorar a qualidade de vida. 

Wolf et al., 2005, define HL como uma estratégia de empoderamento crítica 

para aumentar o controle de uma pessoa sobre sua própria saúde. Essa definição 

considera o termo como a habilidade de se tomar decisões em saúde no contexto 

da vida diária: em casa, no bairro, trabalho, sistema de saúde, mercados e 

contexto político. É transformar o conhecimento em ação. 

Adams et al. (2009) definem Letramento Funcional em Saúde (LFS) como a 

capacidade cognitiva de entender, interpretar e aplicar informações escritas ou 

faladas sobre saúde; de forma que, em termos práticos, uma pessoa com nível de 

letramento satisfatório teria melhor condição de saúde do que um indivíduo com 

nível de letramento limitado. 

Em relação aos fatores contextuais, barreiras culturais e linguísticas e as 

próprias crenças religiosas do cliente podem determinar se as mudanças 

necessárias para a promoção da saúde serão realizadas. Quanto à relação entre 

cliente e fonoaudiólogo, se o primeiro sentir- se inferior na relação tenderá a ter 

uma postura passiva no processo terapêutico, não fazendo as perguntas 

necessárias para a compreensão do cuidado. Um fator importante é que muitas 

pessoas tem vergonha de falar com profissionais da saúde. Elas não querem 

incomodar, parecer que não sabem e muito menos que não estão fazendo o 

tratamento como foi acordado 

No entanto, a alfabetização em saúde não se restringe apenas à 

capacidade de ler e escrever de uma pessoa e não se aplica apenas à palavra 

escrita. 

Outros fatores que influenciam a maneira como alguém entende as 

informações de saúde que são informadas, visualizadas, ouvidas ou lidas incluem: 

• experiência com o sistema de saúde 

• fatores culturais e linguísticos 
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• o formato dos materiais 

• como as informações são comunicadas 

O baixo letramento em saúde está relacionado a piores condições de 

saúde, maiores taxas de admissão hospitalar, menor adesão aos tratamentos 

prescritos e cuidados a saúde, maior propensão a ingestão incorreta de 

medicamentos e menor utilização de serviços de caráter preventivo (PASSAMAI et 

al., 2012). 

Ser capaz de entender as informações de saúde e tomar decisões a partir 

dessas informações é vital para o bem-estar de uma pessoa. Estudos mostraram 

uma ligação entre baixa alfabetização e maus resultados para a saúde. 

Por isso, tão importante quanto a competência de letramento dos pacientes, 

são o vocabulário e as habilidades de comunicação dos profissionais do campo da 

saúde. Os autores consideram, também, que a comunicação através de uma 

linguagem simples deve ser considerada uma habilidade relevante, junto a outras 

competências, daqueles que exercem profissões no campo da saúde. Soma-se, a 

tudo isso, o fato de que o paciente pode estar com suas condições físicas e 

cognitivas prejudicadas pelo adoecimento, pelo medo, estresse ou outro 

desconforto que lhe cause embaraço e constrangimento diante de um ambiente de 

saúde altamente letrado, em virtude da formação acadêmica dos profissionais 

(Rudd et al., 2005). 

O letramento em saúde é, sobretudo, um tema que congrega competências 

sobre a comunicação e aplicação de informações em saúde. Se uma pessoa 

também tem um distúrbio de comunicação, as dificuldades de processar e usar 

informações de saúde só podem aumentar. 

Seguindo o mesmo conceito de letramento em saúde, a ASHA sugere um 

aconselhamento informativo e educacional, onde o audiologista ou profissional 

relacionado pode fornecer informações relacionadas ao caso específico do 

paciente de zumbido e possíveis estratégias de gerenciamento. Disponibiliza em 

sua página (Anexo VII) links e artigos sobre alfabetização em saúde reforçando a 

comunicação com pacientes e familiares. 
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No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde (2004), cabe ao SUS o 

“papel ativo na reorientação das estratégias e modos de cuidar, tratar e 

acompanhar a saúde individual e coletiva” Isso demanda estratégias inovadoras 

nos “modos de ensinar e aprender” (Brasil, 2004, p.8). 

Schaedler (2004) considera que, assim como o SUS exige novas práticas 

de saúde, novas práticas pedagógicas são necessárias na formação dos 

profissionais, na educação em saúde, na produção de conhecimentos e na 

prestação de serviços. Há, portanto, a necessidade de se elevar o letramento em 

saúde dos indivíduos e de se aperfeiçoar a comunicação entre os profissionais, o 

sistema de saúde e seus usuários. 
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4 – MÉTODOS: 

 

 
4. 1 - Amostra 

 

Participaram do estudo 70 indivíduos de ambos os sexos com queixas de 

zumbido. Os participantes são pacientes do Setor de otorrinolaringologia do 

Hospital Santa Marcelina, na cidade de São Paulo, encaminhados para avaliação 

audiológica devido à queixa de zumbido. O estudo foi aprovado pelo comitê de 

ética da Universidade Presbiteriana Mackenzie com parecer de número 3.340.016. 

(ANEXO I). Todos voluntários, concordaram em participar do estudo conforme 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXO II) 

Os critérios de inclusão dos participantes para este estudo foram: 
 

- Apresentar queixa de zumbido há mais de seis meses; 
 

- Ter idade superior a 18 anos. 
 

- Ter exame audiológico com resultado normal bilateral - com limiares 

tonais até 25 dBNA, nas freqüências de 500 a 4000 Hz (segundo Lloyd e 

Kaplan, 1978) (Figura 2) 

- Ter limiar de Reconhecimento de Fala (SRT) com valor menor ou 

igual a 40dBNA; 

- Apresentar curva timpanométrica do tipo A e presença de reflexo 

estapediano em ambas as orelhas; 

- Não ter participado anteriormente de alguma terapia ou programa 

de intervenção terapêutico para tratamento do zumbido; 

Os critérios de exclusão para a classificação dos indivíduos foram: 
 

- Apresentar patologia de Orelha Média associada 
 

- Estar em tratamento medicamentoso para o zumbido. 
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Figura 2 - Imagem de um Audiograma com resultados dentro da 
normalidade. 

 
 
 

 
Fonte: Audiograma com resultado de audição normal bilatera (Lloyd e Kaplan, 
1978) 

 
 

4. 2 - Equipamento/ instrumento: 

 
Para a avaliação auditiva foram utilizados: 

 

• Audiômetro AC-30 (INTERACOUSTICS) que realiza audiometria tonal 

por via aérea e via óssea; e logoaudiometria (testes de fala), 

acompanhado de fones auriculares TDH 40, calibrado segundo as 

normas ANSI 69 

• Imitanciômetro AZ-7 (INTERACOUSTICS) que realiza timpanometria e 

pesquisa de reflexos estapedianos ipsi e contra-laterais, 
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Para a pesquisa sobre o impacto do zumbido na vida do paciente serão 

utilizados: 

• Questionário THI em Português (Ferreira et al, 2005) Anexo IV 
 

• Escala Visual Analógica – EVA (Gift, 1989) Anexo V 
 
 

 

4. 3 – Procedimento: 

 

Na conduta clínica de atendimento a pacientes com zumbido há vários 

procedimentos que podem ser realizados para pesquisa das medidas 

psicoacústicas e também da função coclear que não foram interessantes para este 

estudo, como acufenometria, exame de emissões otoacústicas e audiometria de 

altas frequências, por exemplo. É necessário ressaltar a importância clínica destes 

para o diagnóstico audiológico completo. Provavelmente, tais exames nos 

forneceriam mais dados sobre cada caso, porém ao propor um estudo e 

intervenção à indivíduos atendidos no Sistema Único de Saúde, um dos impecílios 

que enfrentamos é o fator econômico. Foi necessário escolher quais seriam os 

instrumentos necessários para a condução desta pesquisa, sem desmerecer a 

importância dos demais procedimentos acima relatados. Portanto, para fins deste 

estudo, tais exames não foram selecionados pois nosso objetivo aqui proposto 

não era o de quantificar o zumbido nem realizar o topodiagnóstico auditivo ou 

avaliar função coclear, mas sim de avaliar a interferência do zumbido na qualidade 

de vida dos pacientes, o que pode ser medido pelos instrumentos THI e EVA 

respectivamente. 

Portanto, para este estudo, todos os pacientes realizaram audiometria tonal, 

vocal e imitanciometria. Preencheram o Tinnitus Handicap Inventory (THI), em  

sua versão validada para o português brasileiro, e também quantificaram o 

zumbido quanto ao incômodo e intensidade, de acordo com a escala visual- 

análoga (EVA). Os procedimentos seguiram as seguintes etapas: 
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Etapa 1 – Avaliação Audiológica: 
 
 

a) Audiometria convencional: 

- Audiometria tonal por via aérea de 250 a 8000 Hz em ambas orelhas. 

Através de fones auriculares TDH 40 foram apresentados estímulos 

acústicos na forma de tons puros em degraus decrescentes com intervalo 

de 10 dB e degraus ascendentes com intervalos de 5 dB. 

- Limiar de reconhecimento de Fala (LRF), a intensidade em dB na qual o 

indivíduo reconhece 50% dos estímulos de fala apresentados; 

- Índice Percentual de Reconhecimento de Fala (IRPF) a uma intensidade 

de 40 dBNS em relação média tonal. 

b) Imitânciometria: 

- Timpanometria foi realizada com tom sonda de 226 Hz. A Pesquisa do 

Reflexo Acústico foi realizada nas frequências de 500 a 4000 Hz 

contralateralmente. Através de um fone, foram apresentados estímulos acústicos 

na forma de tons puros. Os resultados da Imitanciometria foram analisados 

segundo protocolo de Carvallo (1998). 

 
Etapa 2 – Protocolo de Pesquisa: 

 
 

Após a bateria audiológica básica, os pacientes foram orientados a 

responder a EVA Escala Visual Analógica e ao questionário THI Tinnitus Handcap 

Inventory. O preenchimento foi auxiliado pela pesquisadora que se encontrava em 

contato direto com os pacientes a fim de assegurar a máxima compreensão do 

conteúdo, bem como a confiabilidade das escolhas Posteriormente, os 

participantes foram divididos aleatoriamente em 2 grupos: 

- Grupo Intervenção - GI 

- Grupo Controle – GC 

O Grupo Controle – GC não sofreu nenhum tipo de intervenção durante o 

período deste estudo e o Grupo Intervenção – GI foi convidado a participar da 

palestra informativa. 
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Os dados coletados nas avaliações foram registrados em planilhas do 

programa Excel e posteriormente realizadas análises estatísticas no programa 

SPSS versão 20.0. 

 
 

Etapa 3 – Intervenção: 
 

Os pacientes foram convidados por ligação telefônica ou mensagem por 

celular para comparecer à palestra de orientação sobre zumbido. Os encontros 

foram realizados aos sábados no anfiteatro do próprio hospital. 

A intervenção consistiu em 1 palestra de 90 minutos acompanhada de 

perguntas e respostas. A palestra foi desenvolvida especialmente para este 

estudo e considerando o grau de escolaridade desta população e abordou os 

seguintes tópicos: 

 
1 – O que é o zumbido? 

2 – Breve histórico 

3 – Causas do zumbido 

4 – Audição periférica e o caminho do som 

5 – Alteração auditiva e zumbido 

6 – Relação com sistema límbico 

7 – Atenção auditiva 

8 – Zumbido não tem cura??? 

9 – Tratamentos 

10 – Terapia de Habituação auditiva 

11 – Terapia sonora 

12 – Música como estratégia 

13 – Autocuidado 

14 – Hábitos saudáveis 

15 – O que evitar 

16 – O que reduzir 
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17 – Para sempre? 

18 – Zumbido vai melhorando aos poucos 

 
 

As boas práticas auditivas inseridas na orientação visam associar a audição 

a experiências positivas e prazerosas o maior tempo possível. O enriquecimento 

sonoro aqui proposto foi fazer um bom uso da audição com a música como aliada 

a este processo para a habituação auditiva. 

A orientação foi de escutar 1 hora de música por dia, podendo ser dividida 

em 2 períodos de meia hora ou 4 de 15 minutos e ao menos 15 minutos ao se 

deitar, diariamente, antes de dormir. Estas músicas devem ser tranquilas e 

escutadas em intensidade baixa, o que significa um volume abaixo daquele que o 

paciente tenha escolhido como confortável. Volume alto é proibido, mesmo que o 

paciente refira gostar. A intensidade sonora elevada causa lesão nas células 

ciliadas cocleares, um mecanismo prévio à perda de audição e pode ser causa de 

início e agravo de zumbido. 

A elaboração do material teve como base o estudo de Tyler, 2006, que 

utilizou a terapia sonora somada ao aconselhamento, para ajudar a romper o 

círculo vicioso do estresse causado pelo zumbido e apresentação do “Power 

Point” da palestra pode ser encontrada no Anexo VI. 

É importante frisar que houve, por parte da pesquisadora, o cuidado de 

abordar e reforçar todos os conceitos previamente propostos, porém a forma de 

condução de cada palestra variou de acordo com o grupo e com as dúvidas que 

os pacientes traziam. 

 
Etapa 4 – Reavaliação: 

 
 

Os participantes responderam aos questionários THI e EVA novamente três 

meses após terem participado da Etapa 2. 
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5 – RESULTADOS: 

 
 

Dos setenta (70) indivíduos incluídos neste estudo, cinquenta (50) 

participaram da Orientação (Grupo Intervenção) e vinte (20) pertenceram ao 

Grupo Controle. 

A amostra foi composta por 56% de indivíduos do sexo masculino e 44% do 

sexo feminino. Todos os participantes com audição normal. 

 
 

Tabela 2 - Faixa etária de acordo com os grupos Controle e Intervenção e total de 
indivíduos da amostra: 

 

Grupo Média Mediana DP IQ1 IQ3 

Intervenção 69,3 70,0 9,79 62,2 75,7 

Controle 66,6 65,0 9,77 61,0 75,2 

Total 69,1 70,0 9,95 62,0 76,0 

 

 
A média de vivência escolar da população total da amostra foi 7,8 anos de 

escolaridade. 

 
O nível de escolaridade apresentou os seguintes resultados: 14,3% do total 

da amostra possuem ensino médio completo; 4,3% nível universitário; 30% 

fundamental I; 30% fundamental II completo e 21,4% apresentou fundamental II 

incompleto. 

 
O gráfico 1 apresenta a divisão do grau de escolaridade da população total 

da amostra: 
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Ensino Médio Completo 

Ensino Fundamental I 

Ensino Fundamental II Incompleto 

Universitário 

Ensino Fundamental II Completo 

 

 
14% 

22% 
 

4% 
 
 
 
 
 
 

30% 

30% 

Gráfico 1 – Grau de escolaridade da amostra: 
 

 
 
 

Com relação ao tempo e forma de instalação da queixa, encontramos uma 

média de 5,2 anos (IQR, 1,9-11,1 anos), sendo 63,8% de forma gradual e 36,2% 

de forma abrupta. 

 
Quanto à localização, 25,7% da amostra referiu sentir o zumbido em OE; 

11,5% em OD, 44,2% dos indivíduos referiu em ambos ouvidos e 11,4% localizou 

o zumbido na cabeça, conforme apresentado no gráfico 2. 
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12% 

28% 

48% 
12% 

OE OD AO Cabeça 

Gráfico 2 – Localização do zumbido no total da amostra 
 
 

 

 

 
As respostas do questionário THI foram somadas e a classificação da 

gravidade do zumbido para o total da amostra ao início deste estudo em 

percentual seguem na tabela 3. 

Tabela 3 - Distribuição do THI por Graus de Gravidade do zumbido do total de 

indivíduos no início do estudo: 

Grau de gravidade do zumbido (N=70) % 

Grau I (0-16) - Reduzido 19,0 

Grau II (18-36) - Ligeiro 34,4 

Grau III (38-56) - Moderado 32,8 

Grau IV (58-76) - Severo 8,6 

Grau V (78-100) – Catastrófico 5,2 

 
 

 
Foi também investigado quais fatores melhoram e quais pioram o zumbido. Os 

participantes referem como fatores que pioram o zumbido, o stress em 71,42%, o 

cansaço em 30%, o silencio em 74,28%, a música alta em 31,42% e o jejum em 

22,85%, como pode ser visualizado no Gráfico 3. 
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Gráfico 3 – Fatores que pioram o zumbido nos indivíduos do total da amostra 
 

 

 
Como fatores que podem ajudar na melhora do zumbido encontramos: relaxar 

em 22,85%, trabalhar em 68,57%, assistir televisão em 72,85%, escutar música 

calma em 77,14%, e realizar exercício físico em 51,42%. (Gráfico 4) 

 
Gráfico 4 – Fatores que melhoram o zumbido no total da população do estudo 
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Considerando os grupos controle e intervenção do presente estudo, a partir 

dos valores de mediana para as variáveis idade e sexo, os testes não 

paramétricos de Mann-Whitney e Fisher mostraram que esses grupos eram 

homogêneos, ou seja, obteve-se, para a variável idade, um p = 0,8981 e, para a 

variável sexo, um p = 1,00 (Tabela 4). 

 

O critério de determinação de significância adotado foi o nível de 5%. 

 
 

Tabela 4 - Descrição e comparação dos grupos (controle e intervenção) com 
relação à idade e sexo. 

 
 Controle 

(N=20) 
Intervenção 

(N=50) 
Total 

(N=70) 
Valor - P 

Idade 66,5 anos 69 anos 67 anos 0,8981 

Feminino 60% 64% 62,9%  

Masculino 40% 36% 37,1% 1,0000 

 
(Legenda: N: número de indivíduos. Valor-P: nível de significância do teste estatístico. Idade 
avaliada pelo teste de Mann-Whitney. Sexo avaliado pelo teste exato de Fisher.) 

 
 

Foi utilizado o teste de Mann-Whitney para comparar os valores de THI e 

EVA entre os grupos para analisarmos se antes do tratamento os grupos eram 

homogêneos e conseguimos verificar que eles eram homogêneos. 

 
THI antes entre grupos intervenção e controle, encontramos p = 0.759 

EVA antes entre grupos intervenção e controle, encontramos p = 0.822 

 

Tabela 5 – Comparativo entre os dados de THI e EVA pré e pós intervenção: 

 
Intervenção  THI THI PÓS EVA EVA POS 

Media  58.0 48.0 7.00 5.00 

Desvio padrão  8.03 7.91 1.61 1.11 

Minimo  44 36 5 4 

Maximo  70 62 10 10 
 25 52.0 44.0 6.00 5.00 

Percentis 50 58.0 48.0 7.00 5.00 
 75 66.0 56.0 9.00 5.00 
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Controle 

     

Media  59.0 58.0 6.50 7.00 

Desvio padrão  8.86 9.22 1.96 1.95 

Minimo  44 44 5 5 

Maximo  70 72 10 10 
 25 52.0 50.0 5.25 5.25 

Percentis 50 59.0 58.0 6.50 7.00 
 75 68.0 67.0 9.00 9.75 

 
 

 

O teste de Mann-Whitney foi utilizado entre os grupos, comparando a 

medida inicial da EVA (EVA 0) e resultando em um valor de p = 0,822, que mostra 

que os grupos eram homogêneos no início da pesquisa (Tabela 6). 

 
Tabela 6 - Análise descritiva e comparações da EVA entre os grupos pré e pós- 

intervenção: 

 Controle Intervenção Valor -P 

EVA 0 (média) 7,20 7,24 0,822 

EVA1 (média) 7,35 5,32  

(Legenda: 0: tempo pré-intervenção; 1: tempo pós-intervenção. Valor-P: nível de 
significância do teste estatístico. Teste de Mann-Whitney.) 

 
Para se avaliar as diferenças de registro entre os tempos 0 e 1 da aplicação 

da EVA, utilizou-se a Anova, que é um teste paramétrico para medidas repetidas 

sendo, nesse caso, a variável tempo. Com a Anova foram avaliados os grupos, o 

tempo e a interação entre esses dois efeitos verificando se cada um agia com o 

seu peso ou se um desses modificava o outro (Tabela 7). 

 
Tabela 7 - Comparação entre tempos (0 e 1) e grupos (controle e intervenção), 

segundo EVA: 

Efeito Valor – P 

Grupo 0,7340 

Tempo <0,0001 

Interação entre tempo/grupo 0,0004 

(Legenda: Valor – P: nível de significância do teste estatístico.) 
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Como a relação entre grupo e tempo se mostrou significativa com p < 0,05, 

foi feita a comparação fixando o tempo e comparando os grupos, fixando também 

o grupo e comparando os tempos. Os resultados dessas comparações encontram- 

se nas Tabelas 8 e 9. 

 
Tabela 8 - Comparação entre grupos (controle e intervenção), fixando tempo, 

segundo EVA. 

Tempo Valor – P (grupos) 

0 0,1522 

1 0,0450 

(Legenda: Valor – P: nível de significância do teste estatístico.) 

 
 

Tabela 9 - Comparação entre tempos (0 e 1), fixando grupo, segundo EVA. 
 

Grupo Valor – P (tempos) 

Controle 0,0447 

Intervenção <0,0001 

(Legenda: Valor – P: nível de significância do teste estatístico.) 

 
 

A comparação dos grupos em cada tempo de aplicação da EVA − tempo 

pré (0) e pós-intervenção (1) − mostrou que eles saíram de uma situação 

semelhante, porém o tempo interferiu no resultado, assim como houve diferença 

entre o grupo controle, que não recebeu qualquer tratamento específico para o 

quadro de zumbido, por outro lado, o grupo intervenção apresentou uma diferença 

significativa, tanto quando comparado a partir da referência “grupo” quanto do 

“tempo”, confirmando que esses dois parâmetros agem de forma dependente um 

do outro (Tabela 9). 

O teste de Mann-Whitney foi utilizado comparando a medida inicial do THI 

Total Brasileiro (THI 0) entre os dois grupos (controle e intervenção), resultando 

em um valor de p = 0,5830, ou seja, os grupos se mostraram homogêneos no 

início da pesquisa. Portanto, as alterações do resultado final são única e 

exclusivamente decorrentes do tratamento proposto (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Comparação da pontuação inicial da Escala THI Total entre os grupos 

(controle e intervenção): 

 G Controle G Intervenção Valor-P 

THI Total 0 58,40 57,76 0,759 

THI Total 1 57,70 48,84  

(Legenda: THI Total 0: valores da Escala THI antes da intervenção. THI Total 1: valores da Escala 
THI após a intervenção. Valor – P: nível de significância do teste estatístico. Teste de Mann- 
Whitney.) 

 

Com a utilização da Anova, foram avaliados os grupos, o tempo e a 

interação entre esses dois efeitos, verificando se cada um agia de acordo com o 

seu peso ou se um desses modificava o outro (Tabela 11). 

 
Tabela 11 - Comparação entre tempos (0 e 1) e grupos (controle e intervenção), 
utilizando a Escala THI Brasileiro: 

 
Efeito Valor – P 

Grupo 0,0443 

Tempo < 0,0001 

Interação entre tempo/grupo 0,0001 

(Legenda: Valor – P: nível de significância do teste estatístico.) 

 
Como a relação entre grupo e tempo se mostrou significativa com p < 0,05, 

foi feita a comparação fixando o tempo e comparando os grupos (Tabela 12), e 

também fixando o grupo e comparando os tempos (Tabela 13). 

 
Tabela 12 - Comparação entre grupos (controle e intervenção), fixando tempo, 
segundo THI Brasileiro: 

 
Tempo Valor – P 

0 0,7265 

1 0,0001 
(Legenda: Valor – P: nível de significância do teste estatístico.) 

 

 
Tabela 13 - Comparação entre tempos (0 e 1), fixando grupo, segundo THI 
Brasileiro: 

 
Grupo Valor – P 

Controle 0,0375 

Intervenção < 0,0001 
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(Legenda: Valor – P: nível de significância do teste estatístico.) 
 

Ao avaliarmos a mediana como parâmetro, temos os resultados descritos 

nas tabelas abaixo: 

 
Tabela 14 – THI pré e pós intervenção: 

 

Grupo THI THI PÓS P 

Intervenção 58 48 <0.001 

Controle 59 58 0.808 

 
 

Tabela 15 – EVA pré e pós intervenção: 
 

Grupo EVA EVA PÓS P 

Intervenção 7 5 <0.001 

Controle 6.5 7.0 0.810 



61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DISCUSSÃO 



62 
 

 

6 – DISCUSSÃO: 

 

Apesar do critério de inclusão aceitar indivíduos com idade superior a 18 

anos, a idade mínima desta amostra foi de 47 e máxima 78 anos. Tais resultados 

concordam com a literatura que associa zumbido ao aumento da idade. 

(NONDAHL et al., 2010; PINTO et al., 2010; SHAGORDOSKI, 2010). 

No que diz respeito ao sexo de maior incidência, não há um consenso na 

literatura. Há estudos que apresentaram discreto aumento do número de 

indivíduos do sexo masculino com zumbido, justificado pela maior exposição a 

ruídos ocupacionais (LOCKWOOD et al., 2002; HOLGERS et al., 2005); porém 

outros estudos encontraram superior prevalência no sexo feminino, justificado por 

uma maior preocupação em procurar tratamento. (BUZO; CARVALLO, 2013; 

PINTO et al, 2010). Neste estudo, encontramos 56 e 44% para sexo masculino e 

feminino respectivamente. 

Quanto à localização do zumbido, os indivíduos referiram localizar o 

zumbido predominantemente na cabeça, resultados que concordam com a 

literatura (SAMELLI, 2000; MONDELLI; ROCHA, 2011). 

Com relação à escolaridade, chama a atenção o fato de 30% da população 

deste estudo ter ensino fundamental incompleto e a média total da amostra de 7,8 

anos de vida escolar. Porém, tais números concordam com a média do brasileiro 

desta faixa-etária segundo o IBGE. De acordo com o censo de 2015, a média de 

escolaridade na faixa etária ≥ 65 anos é 7,2 anos com taxa de analfabetismo de 

26,4% nesta população. (IBGE, 2015) 

Este achado fortalece a necessidade de orientação e esclarecimentos 

relacionados a prevenção e cuidados de saúde em geral. Outros estudos com 

características sócio econômicas semelhantes (MONDELLI; ROCHA, 2011; 

SANCHEZ et al., 2005). 

A comparação dos grupos em cada tempo de aplicação do THI Brasileiro − 

tempo pré-intervenção (0) e pós-intervenção (1) − mostrou que eles saíram de 

uma situação semelhante. Posteriormente o mesmo instrumento foi reaplicado ao 
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final do processo de intervenção as instruções foram mantidas e solicitou se que 

os indivíduos respondessem as questões conforme a queixa de zumbido naquele 

momento. 

Também foi constatado que houve diferença entre o grupo Controle − que 

não recebeu tratamento específico para o quadro de zumbido − e o grupo 

Intervenção. 

Por outro lado, tendo dois instrumentos para avaliar o zumbido, o THI para 

qualidade de vida e a EVA para a intensidade, pode acontecer que um paciente 

relate a intensidade com um valor relativamente elevado, mas que tal não se reflita 

em alterações da sua qualidade de vida, medida pelo THI. No entanto, existe uma 

correlação entre os dois instrumentos, uma vez que quem sentiu a intensidade do 

zumbido como mais elevada referiu igualmente pior qualidade de vida. 

Como principal critério para redução do THI empregou-se o nível de sete 

pontos, ou seja, uma redução de sete pontos no escore foi considerada como 

melhora, de acordo com o estudo de Zeman et al. (2011) 

Considerando essa pontuação total, pode-se afirmar que inicialmente o 

impacto do zumbido na qualidade de vida dos indivíduos era classificado como 

moderado, diminuindo para leve ao final da intervenção. Por isso, consideramos 

os resultados animadores. Os nossos resultados corroboram com o estudo de 

Holdefer et al. (2010), e Leandro e Mancini (2016). Porém, os trabalhos acima 

citados incluíam o enriquecimento sonoro como parte da intervenção e aqui ele 

entrou somente como orientação. 

Dos 50 pacientes que sofreram intervenção, verificou-se melhora nos 

escores do THI (redução de ao menos sete pontos) em 45 deles (90%). A redução 

média observada foi de 10,2 pontos para o THI e 0,86 pontos para a EVA, ambos 

estatisticamente significativos (valor-p de 0,030 e 0,017, respectivamente). 

A análise da correlação entre a intensidade do zumbido, avaliada através 

da escala visual analógica (EVA), e os valores do THI (Tabela 16), mostram que 

efetivamente se correlacionam de modo estatisticamente significativo, e que quem 

referiu percepção de maior intensidade do zumbido (EVA) relatou igualmente 

maiores valores no THI, logo menor qualidade de vida. A explicação que se pode 
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avançar é que se a sensação é de que o som é mais intenso, esta pode levar à 

percepção de maior incômodo na vida diária. (ZEMAN, 2011). No entanto, um 

dado interessante deve ser analisado, ao observarmos que o valor do THI 

manteve- se no grupo Controle, mesmo sem participar da Intervenção; porém o 

mesmo não ocorreu com os valores de EVA que apresentaram ligeiro aumento. 

Uma possível explicação para este resultado seria o fato de que a ausência do 

tratamento gerou nos participantes a sensação de maior desconforto perante o 

sintoma, que se enalteceu e aumentou em intensidade. 

Pode-se inferir, portanto, que as orientações referentes ao zumbido são 

benéficas na redução das associações negativas desse sintoma. 

Pensando nesta abordagem, acreditamos ser de suma importância a 

criação de um programa que dê continuidade ao proposto nesta pesquisa, uma 

intervenção em grupo com encontros mensais ou bimestrais nos mesmos moldes 

deste estudo, com orientações em linguagem acessível, que leve em conta as 

diferenças culturais e linguísticas dos pacientes. 

Vale reforçar aqui o conceito de letramento em saúde. Ao orientar e 

fornecer informações corretas sobre o zumbido e as boas práticas auditivas, 

capacitamos os pacientes a tomarem decisões no cotidiano sobre cuidados e 

promoção de saúde geral, que evitem o agravamento dos sintomas e auxiliem na 

condução do tratamento proposto, visando como resultado a melhora do sintoma e 

da qualidade de vida. 
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7 – CONCLUSÃO: 

 
 

O objetivo do presente estudo foi verificar a aplicabilidade de um programa 

de intervenção para pacientes com queixa de zumbido usuários do Sistema Único 

de Saúde. Para isto, foram comparados dois grupos que partiram de 

características homogêneas. 

Após a realização das orientações, tanto as medidas de EVA (que revelam 

grau incômodo do zumbido) quanto THI (que avalia a interferência do zumbido na 

qualidade de vida) apresentaram alterações estatisticamente significantes. 

A proposta de intervenção foi eficaz e o programa surtiu efeito. Os 

resultados encontrados demonstraram eficácia de um programa de intervenção 

baseado em orientação para grupos de pacientes do Sistema único de saúde. 

A intervenção na forma de palestra em grupo nos moldes deste estudo se 

mostrou um instrumento de fácil aplicação, baixo custo, e grande reprodutibilidade. 

Portanto, meus esforços como pesquisadora serão no sentido de criar e implantar 

um procedimento de intervenção que ainda não existe na tabela do Sistema 

Único de Saúde para que pacientes de todo o Brasil possam se beneficiar 

com a aplicação deste programa. 
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ANEXO I – Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO II – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
Termo de Consentimento Pós – Informação 

 

 
I – Identificação: 
Nome do paciente: 

 

Sexo: M ( ) F ( ) 
Endereço: 

D.N: / /  

No.: 

Bairro: 
Cidade: 
Tel: 

 

 
Wapp 

  
CEP: 

 
II - Dados sobre a pesquisa científica: 

   

 

Título da pesquisa: Zumbido: Uma proposta de intervenção em grupo para pacientes 
do Sistema Único de Saúde 
Pesquisador: Renata G. Campoli Abissamra CRFa:6420 SP 
Avaliação do risco da pesquisa: risco mínimo Duração: 1 ano 

 
 

III – Esclarecimento: 
 

Esta pesquisa tem o objetivo de desenvolver, implementar e avaliar a eficácia de um 
programa de intervenção em grupo para pacientes acometidos por zumbido usuários do 
Sistema Único de Saúde. 
Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Este 
documento, chamado Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, visa assegurar seus 
direitos como participante e é elaborado em duas vias, uma que deverá ficar com você e 
outra com o pesquisador. Por favor, leia com atenção e calma, aproveitando para 
esclarecer suas dúvidas. Se preferir, pode levar este termo para casa e consultar seus 
familiares ou outras pessoas antes de decidir participar. Não haverá qualquer tipo de 
penalização ou prejuízo se você não aceitar participar ou retirar sua autorização em 
qualquer momento. Sua identidade será mantida em sigilo e nenhuma informação será 
dada a outras pessoas que não façam parte da equipe de pesquisadores. Seu nome não 
será citado na divulgação dos resultados desse estudo. 
Você será convocado a comparecer por 5 vezes no Setor de Audiologia do Hospital Santa 
Marcelina-Itaquera. Nestes encontros você realizará Avaliação Audiológica completa, 
preenchimento de questionários, palestra sobre zumbido e orientações para realizar o 
treinamento da habituação auditiva domiciliar. Terminado o protocolo de treinamento, 
você será avaliado novamente através dos mesmos questionários utilizados no primeiro 
dia, para que seja possível comparar os sintomas. 
Será fornecido atestado de comparecimento em todos os encontros no Hospital. 
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Caso haja dúvida, entrar em contato com a fonoaudióloga que está coordenando a 
pesquisa: Renata G.C. Abissamra por email rcampoli@uol.com.br ou no setor de 
Audiologia do Hospital Santa Marcelina Itaquera, telefone 2524-2947. 

 
 

IV – Desconforto, riscos e resultados esperados: 
 

Durante os exames de audição, você pode sentir algum desconforto devido aos sons dos 
estímulos nos fones ou por causa da cabina acústica fechada. 
As palestras de orientação e o treinamento auditivo podem ser uma nova opção para o 
tratamento do zumbido segundo mostram outros estudos anteriores. 
Há também a possibilidade de tratamento convencional medicamentoso dependendo das 
causas do zumbido. 

 
 

V - Consentimento pós esclarecido: 

 
 

Declaro que após ter sido convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido 
o que me foi explicado, consinto em participar do presente protocolo de pesquisa. 

 
 

São Paulo,  de  de 2019. 
 
 
 
 
 

Sujeito ou representante legal Pesquisador 

mailto:rcampoli@uol.com.br
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ANEXO III – Protocolo da Pesquisa: 
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ANEXO IV – Tinnitus Handicap Inventory 
 

THI – Português (Ferreira et al, 2005) 

 
 

1. Devido ao seu zumbido é difícil se concentrar? 
2. O volume do seu zumbido faz com que seja difícil escutar as 
pessoas? 
3. O seu zumbido deixa você nervoso? 
4. O seu zumbido deixa você confuso? 
5. Devido ao seu zumbido, você se sente desesperado? 
6. Você se queixa muito do seu zumbido? 
7. Devido ao seu zumbido, você tem dificuldade para pegar no sono à 
noite? 
8. Você sente como se não pudesse se livrar do seu zumbido? 
9. O seu zumbido interfere na sua capacidade de aproveitar atividades 
sociais (tais como sair para jantar, ir ao cinema)? 
10. Devido ao seu zumbido, você se sente frustrado? 
11. Devido ao seu zumbido, você pensa que tem uma doença grave? 
12. O seu zumbido torna difícil aproveitar a vida? 
13. O seu zumbido interfere nas suas tarefas no serviço e em casa? 
14. Devido ao seu zumbido, você se sente frequentemente irritado? 
15. Devido ao seu zumbido, você acha difícil ler? 
16. O seu zumbido deixa você chateado? 
17. Você sente que o seu zumbido atrapalha o seu relacionamento 
com a sua família e amigos? 
18. Você acha difícil tirar a atenção do zumbido e se concentrar em 
outra coisa? 
19. Você sente que não tem controle sobre o seu zumbido? 
20. Devido ao seu zumbido, você se sente frequentemente cansado? 
21. Devido ao seu zumbido, você se sente frequentemente deprimido? 
22. O seu zumbido faz com que você sinta ansioso? 
23. Você sente que não pode mais suportar o seu zumbido? 
24. O seu zumbido piora quando você está estressado? 
25. O seu zumbido faz com que você 
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ANEXO V – Escala Visual Analógica 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fonte: Gift, 1989. 
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ANEXO VI – Slides da Orientação aos pacientes 
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