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RESUMO 

 

Introdução: O zumbido está presente em grande parcela das queixas clínicas, 

podendo ser considerado um problema de saúde pública prejudicial à qualidade de 

vida (QV) do indivíduo.  Proposição: Indicar as diretrizes para intervenção 

fonoaudiológica do zumbido por meio de avaliação específica, seleção, verificação e 

validação do aparelho de amplificação sonora individual (AASI) combinado ao 

gerador de som (GS). Material e Métodos: Foram elegíveis para compor a amostra 

40 indivíduos de ambos os sexos com perda auditiva e queixa de zumbido. Os 

mesmos foram atendidos conforme a demanda clínica e submetidos aos seguintes 

procedimentos: anamnese e história pregressa da queixa, audiometria de alta 

frequência (AAF), imitanciometria e acufenometria com a pesquisa dos limiares 

psicoacústicos de pitch, loudness e limiar mínimo de mascaramento, verificação do 

GS, além da aplicação das ferramentas Tinnitus Handicap Inventory (THI) e Escala 

Visual Analógica (EVA). A totalidade da amostra foi adaptada com AASI e GS da 

marca Siemens, participaram de uma sessão de aconselhamento com apoio de 

material digital e foram avaliados em duas situações: Avaliação Inicial (antes da 

adaptação do AASI e GS) e, Avaliação Final (6 meses, após a adaptação). As 

análises estatísticas realizadas foram descritivas e inferenciais, adotado nível de 

significância de 5% e realizados o Teste T-Pareado e o teste Correlação de 

Spearman. Resultados: Houve benefício com uso do AASI combinado ao GS a partir 

dos valores estatisticamente significantes, e fortes correlações entre os dados da 

verificação do GS em relação a acufenometria e aos questionários de 

incômodo/severidade. Em relação a verificação do GS é importante ressaltar que a 

totalidade da amostra selecionou a estimulação acústica efetiva baseada nos 

próprios níveis de conforto, comprovado neste estudo ser a intensidade suficiente 

para prognóstico positivo já que os ruídos dos usuários foram encontrados abaixo 

dos limiares psicoacústicos da acufenometria. Conclusão: O presente estudo 

concluiu que a estimulação acústica abaixo do nível do zumbido, torna a terapia 

acústica efetiva, assegurando a ausência do mascaramento com a melhora do 

incômodo. Dado este que especifica que a verificação do GS foi efetiva nas 

medidas em orelha real, e importante na avaliação e intervenção da queixa.  

 

Palavras-chave: Zumbido. Perda auditiva. Auxiliares de audição. Aconselhamento. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Guidelines for speech and hearing intervention of tinnitus 

 

Introduction: Tinnitus is present in a large part of chronic health complaints, 

and it is considered a public health problem injurious to the individual's quality of life 

(QL). Proposition: The aim of this study was to indicate the guidelines for speech and 

hearing pathology intervention of tinnitus through specific evaluation, selection, 

verification and validation of the hearing aids (HA) combined with the sound 

generator (SG). Material and Methods: 40 individuals of both genders with hearing 

loss and tinnitus complaint were eligible to compose the sample. They were attended 

according to clinical demand and submitted to the following procedures: anamnesis 

and previous complaint history, high frequency audiometry (HFA), immittanciometry 

and acuphenometry with the research of psychoacoustic thresholds of pitch, 

loudness and minimum masking threshold, SG, in addition to the application of the 

Tinnitus Handicap Inventory (THI) and Visual Analogue Scale (VAS) tools. The entire 

sample was adapted with Siemens HA and SG, participated in a counseling session 

with support of digital material and were evaluated in two situations: Initial 

Assessment (before the HA and SG adaptation) and Final Assessment (6 months, 

after adaptation). The statistical analyzes were descriptive and inferential, adopted a 

significance level of 5% and the T Paired Test and the Spearman Correlation test 

were performed. Results: The results showed that there was a benefit with the use of 

HA combined with SG from the statistically significant values and strong correlations 

between the SG verification data regarding acuphenometry and the nuisance/severity 

questionnaires. Regarding the verification of SG, it is important highlight that the 

entire sample selected the effective acoustic stimulation based on the own comfort 

levels, which was proved in the present study to be sufficient intensity for positive 

prognosis whereas the users' noises were found below the psychoacoustic 

thresholds of acuphenometry. Conclusion: The present study concluded that acoustic 

stimulation below the level of tinnitus makes acoustic therapy effective, ensuring the 

absence of masking with the improvement of the nuisance. Given this it specifies that 

the GS verification was effective in the measures in real ear, and important in the 

evaluation and intervention of the complaint. 

 

Key words: Tinnitus. Hearing loss. Hearing aids. Counseling. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O zumbido é altamente prevalente, sendo uma das queixas audiológicas 

mais incidentes nos ambientes clínicos, especialmente acompanhados de lesões 

auditivas, podendo ser considerado um problema de saúde pública prejudicial à 

qualidade de vida (QV).  

Para avaliação da queixa e planejamento das medidas terapêuticas 

viáveis e efetivas, é indispensável o conhecimento do sistema auditivo e da 

fisiopatologia do zumbido. Dentre todas as abordagens de intervenção do zumbido, 

a que mais se destaca é a terapia sonora por meio do uso efetivo do aparelho de 

amplificação sonora individual (AASI) combinado ao gerador de som (GS) associado 

ao aconselhamento informativo que contempla diversos quesitos. 

A terapia sonora com uso do AASI combinado ao GS é baseada no 

enriquecimento sonoro com a amplificação dos sons ambientais que por si só já 

diminui a sensação do zumbido, como instrumento mascarador e habituador. A 

gradual desconsideração do zumbido a partir do gerenciamento do som de maneira 

confortável se dá pelo GS, por meio da introdução de um ruído de banda larga 

concomitante ao zumbido, atribuindo conotações neutras que acarretam em alívio. O 

AASI e o GS podem gerenciar o zumbido de maneira isolada ou em adaptação 

combinada.  

De acordo com as teorias que sugerem a etiologia do zumbido sendo 

decorrente de lesões auditivas periféricas, a partir do momento em que se inicia a 

estimulação da audição e das vias auditivas do sistema nervoso auditivo central 

(SNAC), há a reversão das manifestações negativas que eram consequência da 

neuroplasticidade advinda dos danos periféricos. 

O zumbido pode apresentar as mesmas características e ser relatado de 

maneiras distintas por dois ou mais pacientes, o que indica que há diferença entre a 

sua existência e severidade. Essa heterogeneidade é amplamente reconhecida, e 

gera necessidade de opções efetivas de gerenciamento da queixa. Neste contexto, 

sua intervenção ainda transita por caminhos experimentais, sem que haja uma 

avaliação e um tratamento adequado que elimine essa percepção.  

A partir dessa subjetividade, são importantes estudos que indiquem as 

diretrizes da intervenção fonoaudiológica do zumbido, sugerindo a necessidade de 
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uma medida objetiva, que avalie o ruído fornecido pelo GS por meio da verificação 

em orelha real. Dessa maneira, há necessidade de evidências científicas que 

auxiliem os profissionais na tomada de decisão, manejo terapêutico dos pacientes e 

desenvolvimento de diretrizes clínicas, que norteiem as avaliações e abordagens 

intervencionistas.  

Com base no exposto, a hipótese do presente estudo foi auxiliar 

fonoaudiólogos no direcionamento da intervenção do zumbido por meio da descrição 

das diretrizes e caracterização de medidas objetivas. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 ZUMBIDO 

 

O zumbido é definido como uma percepção consciente de um som sem 

que haja ocorrência de uma fonte sonora externa correspondente e acarreta em 

prejuízo na QV de milhões de indivíduos em todo o mundo. Há queixas do sintoma 

unilateral ou bilateral, e também na cabeça. As sensações podem ser constantes ou 

intermitentes, com intensidades variadas (LANGGUTH et al., 2013).  

Na maioria dos casos ele está associado a perda auditiva (PA), sendo 

comum nas condições crônicas de saúde e em ambiente clínico (ROBERTS et al., 

2010), desta forma, o zumbido representa um dos problemas otológicos mais 

comuns e angustiantes que causam diversos distúrbios somáticos e psicológicos 

(YETISER et al., 2002). 

O período de instalação do zumbido determina sua classificação, 

subdividida entre agudo ou crônico, conforme a sua duração. Grande parte dos 

indivíduos já experimentou essa experiência em algum momento da vida, sendo ela 

transitória na maioria das vezes. Quando o zumbido é transitório pode ser 

classificado como agudo, já quando o mesmo excede a duração de seis meses é 

classificado como crônico. Estudo de Silva, Bandini e Soares (2007) ressalta que em 

geral, o zumbido crônico é decorrente ou está associado a PA, sendo que 65% são 

do tipo sensorioneurais, 5% mistas e 4% condutivas. 

Essa desordem pode incidir de maneira súbita ou gradativa e dividir-se 

em duas classificações: objetiva ou subjetiva. Na primeira classificação o zumbido é 

caracterizado como um som gerado pelo próprio organismo, que também é audível 

ao examinador, como por exemplo: contrações do músculo tensor do tímpano, sons 

de fluxo sanguíneo, etc. Já na segunda classificação, a do zumbido subjetivo, não 

há uma fonte específica geradora do sintoma e o mesmo não é percebido pelo 

examinador, sendo a queixa mais comum na prática clínica (LANGGUTH et al., 

2013). 

O zumbido é altamente prevalente, cerca de 18% das pessoas nas 

sociedades industrializadas são levemente afetadas pelo zumbido crônico e 0,5% 

relatam que o zumbido pode ter um efeito grave sobre a sua vida diária (SAVAGE; 
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WADDELL, 2013). Sua relevância socioeconômica foi relatada em estudo de Friberg 

et al. (2012), em que foi possível observar um risco aumentado desses indivíduos 

receberem pensão por invalidez.  

Estudo transversal realizado por Oiticica e Bittar (2015) com 1960 

entrevistas de campo, destacou a ocorrência de zumbido em 22% da população na 

cidade de São Paulo, Brasil, havendo maior acometimento do sexo feminino em 

26%, e sexo masculino em 17%. Estudo internacional sugeriu que a ocorrência de 

zumbido frequente aumenta em decorrência da idade, e destacou que cerca de 14% 

dos indivíduos com faixa etária entre 60 e 69 anos apresentam o sintoma 

(SHARGORODSKY; CURHAN; FARWELL, 2010).  

Em 1 a 3% dos casos o zumbido severo causa consequências 

importantes na vida diária dos indivíduos, como reações psicológicas aversivas, 

problemas cognitivos, emocionais e atencionais (MCKENNA et al., 2014; KIM et al., 

2015; HANDSCOMB et al., 2017).  

A etiologia do zumbido é variável, Savage e Waddell (2013) referiram que 

o zumbido pode ocorrer como um sintoma idiopático isolado ou relacionado a 

qualquer tipo de PA, havendo elevada associação entre os acometimentos. O 

zumbido pode ser também uma característica particular da presbiacusia, da PA 

induzida por ruído, da otite média crônica, da doença de Ménière ou Schwanoma 

Vestibular. Em indivíduos com limiares audiométricos normais, a queixa também 

pode estar associada a toxicidade de quinino ou o uso de aspirina.  

Neste contexto, Person et al. (2005) relataram que a etiologia do zumbido 

pode estar relacionada à cerca de 300 afecções, destacando a necessidade de uma 

abordagem individualista com anamnese detalhada e exames clínicos minuciosos, 

seguindo preferencialmente um protocolo padronizado. Devido a heterogeneidade 

do sintoma, há uma vasta divergência entre os resultados das pesquisas. Por meio 

de estudo transversal de um banco de dados, Kim et al. (2015) verificaram que o 

zumbido pode estar associado a diversos fatores como sexo, tabagismo, estresse, 

sono, PA (exposição ao ruído, uso de fones de ouvido), hiperlipidemia, osteoartrite, 

artrite reumatoide, asma, depressão e doenças da tireoide. 

De acordo com Langguth et al. (2013) o zumbido pode surgir ao longo de 

mudanças fisiopatológicas em toda via auditiva. Na maioria dos casos, ele se 

desenvolve como consequência de lesões cocleares iniciais, como perda súbita da 

audição, traumas acústicos induzidos pelo ruído, presbiacusias ou administração de 
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drogas ototóxicas. Essas lesões podem resultar em atividade neuronal anormal do 

SNAC que pode ser percebida como zumbido. A ocorrência de anormalidades do 

nervo auditivo também pode acarretar nessa percepção. O SNAC é uma estrutura 

dinâmica que pode ser modificada após eventos periféricos (NEUMAN, 2005) e há 

consenso da existência de reorganização cortical na PA. Assim, o zumbido pode ser 

explicado como uma consequência negativa destas modificações no SNAC após 

lesões periféricas (HERRAIZ et al., 2009; EGGERMONT; ROBERTS, 2004). 

Noreña (2011) ressaltou que a privação sensorial acarreta em importantes 

mudanças funcionais e estruturais do sistema auditivo. O estudo observou que 

notavelmente enquanto as lesões coleares são acompanhadas por uma atividade 

reduzida do nervo coclear, a atividade neural é aumentada em praticamente todos 

os níveis do SNAC. Assim, a privação sensorial causada pela PA é seguida de uma 

alteração funcional e estrutural do sistema auditivo como um todo, como uma 

consequência negativa da diminuição do input periférico. No intuito da manutenção 

da homeostase neural, é gerado um ruído decorrente da hiperatividade das 

estruturas nervosas, que pode ou não ser decodificado e gerar a percepção do 

zumbido. 

Noreña e Eggermont (2005) estudaram a reorganização tonotópica 

cortical, definida como consequência das lesões cocleares, já que a partir desse 

déficit periférico os neurônios de uma faixa de frequência característica “próxima” a 

faixa de frequência da PA adquire “frequências correspondentes” ao limiar vizinho. 

Essa frequência da PA é “representada em excesso”, e sensibiliza mais neurônios 

do que o normal, fazendo com que eles trabalhem excessivamente. Os autores 

ressaltaram que a partir da exposição aos sons por meio de um ambiente 

enriquecido acusticamente foi observada a redução das alterações no córtex 

auditivo.  

Esta descoberta implica na condução dos tratamentos das desordens de 

audição, tal como o zumbido, que têm sido associados a essa reorganização 

tonotópica. Tais mudanças plásticas no mapa tonotópico no córtex auditivo primário 

podem ser impedidas por exposição a um enriquecido ambiente acústico destinado 

a compensar a diminuição das entradas sensoriais relacionadas à PA induzida por 

ruído. Este ambiente acústico enriquecido impediria as alterações no padrão de 

atividade neural que são, potencialmente, relacionadas ao zumbido (NOREÑA; 
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TOMITA; EGGERMONT, 2003; NOREÑA; EGGERMONT, 2005, 2006; HERRAIZ et 

al., 2009). 

Lanting, Kleine e Dijk (2009) destacam que foram propostos três 

mecanismos importantes para geração do zumbido: as mudanças espontâneas da 

atividade neural do SNAC, mudanças no padrão temporal da atividade neural e a 

reorganização de mapas tonotópicos. Foi possível verificar tais mecanismos a partir 

de exames de imagem que medem os sinais e refletem as taxas de disparo de 

múltiplos neurônios que são consideradas sensíveis às mudanças em nível de 

atividade neural. Embora haja muitas diferenças entre os estudos, a tendência geral 

emergente das pesquisas de neuroimagem é que o zumbido em seres humanos 

pode corresponder a atividade neuronal aprimorada em vários pontos do SNAC. 

Além disso, a atividade neural em áreas não auditivas, incluindo as áreas frontais, o 

sistema límbico e o cerebelo parecem associadas à percepção do zumbido. 

De acordo com Wilson (2006) o desconforto causado pelo zumbido ocorre 

quando este sintoma atinge o SNAC e o condiciona a ativar o sistema límbico e o 

sistema nervoso autônomo. Isso gera um ciclo que alimenta a percepção do 

zumbido e resulta em reações emocionais e estresse. 

Adjamian et al. (2012) referiram que existem diversas suposições 

relacionadas ao mecanismo do zumbido. Os autores ressaltam que o zumbido 

subjetivo crônico é quase certamente mantido por meio de mecanismos centrais, e 

isso é consistente com as medidas observadas de atividade cerebral espontânea 

alterada. Dentre as teorias, diversos podem ser os mecanismos auditivos centrais 

putativos para essa ocorrência, com destaque para o modelo de “arritmia 

talacortical”. Este modelo sugere que o zumbido seja atribuído à ruptura da atividade 

oscilatória coerente entre tálamo e córtex frente à lesão auditiva periférica. 

Os mesmos autores estudaram este modelo em quatro grupos: indivíduos 

com zumbido e PA, zumbido com audiometria normal, ausência de zumbido com PA, 

ausência de zumbido com audiometria normal. Por meio de magnetoencefalografia 

foi medida atividade cerebral oscilatória em diferentes bandas de frequência em 

estado de repouso e durante a apresentação de um ruído mascarador. Os 

resultados mostraram que essa atividade nervosa tende a diminuir na apresentação 

do estímulo (ADJAMIAN et al., 2012). 
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2.2 DIAGNÓSTICO AUDIOLÓGICO E MEDIDAS PSICOACÚSTICAS DO ZUMBIDO 

 

2.2.1 Audiometria de altas frequências  

 

A audiometria de alta frequência (AAF) é um exame audiológico não 

contemplado nos diagnósticos convencionais, mas de grande importância na 

detecção precoce de PA, especialmente as por lesões de base do ducto coclear 

(KLAGENBERG et al., 2011). Nas lesões cocleares, a região das altas frequências 

(AF) é geralmente é acometida no início, e por este motivo a pesquisa de seus 

limiares tem assumido um papel de destaque na área do diagnóstico audiológico 

(CARVALLO et al., 2002).  

Apesar das limitações e necessidades especiais para que haja a 

avaliação, recentemente sua aplicação foi facilitada por meio dos avanços 

tecnológicos, com a comercialização de audiômetros que incorporem a avaliação a 

partir de 8kHz sem que haja elevado custo agregado. Entretanto, nos ambientes 

clínicos ainda existe uma vasta gama de equipamentos que necessitam de 

calibrações. Além disso, uma das principais dificuldades das AAF é a interpretação 

dos resultados, visto que não há padrão de normalidade até o momento 

(KLAGENBERG et al., 2011). 

Na prática clínica audiológica investigam-se os limiares entre as 

frequências de 250Hz a 8kHz, utilizando-se o padrão de audiometria tonal liminar. 

No entanto, o ser humano atinge a faixa audível de 20kHz, até mesmo em idades 

mais jovens. Tais frequências são conhecidas como AF ou “frequências estendidas” 

(VALIENTE et al., 2014). A AAF possibilita a percepção do desgaste auditivo 

causado pelo fator idade antes mesmo de aparecerem sinais na audiometria 

convencional (SCHOCHAT; RABELO; SANFINS, 2000). Estudo de Silva e Feitosa 

(2006) comparou os limiares audiométricos de adultos jovens (entre 25 e 35 anos) e 

mais velhos (entre 45 e 55 anos) de ambos os sexos. Os autores observaram que os 

mais velhos apresentaram limiares mais elevados em todas as frequências, 

especialmente de 8 a 16kHz. Dessa maneira, a AAF demonstrou ser um 

procedimento importante na detecção de limiares rebaixados entre as idades, sendo 

um exame que distinguiu a sensibilidade auditiva entre as faixas etárias.   

Estudo de Figueredo e Corona (2007) que objetivou estudar a influência 

do zumbido nos limiares auditivos de AF, compôs uma amostra de 30 indivíduos de 
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ambos os sexos com idades entre 22 e 55 anos, sendo 14 deles com zumbido e 16 

sem zumbido com limiares audiométricos até 25 Decibel Nível de Audição (dBNA) 

em toda avaliação audiológica convencional. Foi realizada a pesquisa dos limiares 

de 9 a 16kHz que demonstrou limiares de AF mais rebaixados no grupo com 

zumbido, havendo uma diferença estatisticamente significante em relação ao grupo 

sem zumbido. Os autores concluíram que a pesquisa dos limiares de AF pode ser 

uma alternativa de detecção precoce das lesões periféricas. 

De acordo com Figueredo e Corona (2007), a avaliação das AF é utilizada 

como uma complementação diagnóstica no processo de reabilitação do zumbido, 

que pode contribuir para o conhecimento dos mecanismos do sintoma e propiciar a 

detecção precoce da PA.   

 

2.2.2 Medidas psicoacústicas 

 

Os estudos clínicos sobre o zumbido encontram como uma das principais 

dificuldades o consenso sobre os métodos de mensuração. As mensurações 

psicoacústicas vem sendo empregadas há um longo período, sendo pesquisados os 

seguintes parâmetros: limiares de sensação de frequência (pitch), sensação de 

intensidade (loudness) e limiar mínimo de mascaramento (Minimum Masking Level – 

MML). Todos são de grande valia no processo de avaliação e reabilitação do 

zumbido, favorecendo o acompanhamento da intervenção, bem como sendo uma 

medida de aconselhamento (FIGUEIREDO et al., 2010).  

A necessidade da avaliação psicoacústica do zumbido foi mencionada há 

muitos anos pela literatura (SPAULDING, 1903 apud KOSTEK; POREMSKI, 2013). 

Contudo, apenas quando foi desenvolvido um equipamento eletroacústico 

apropriado foi possível combinar tons puros com a frequência e intensidade do 

zumbido (JONES, 1928; WEGEL, 1931 apud KOSTEK; POREMSKI, 2013). 

As tentativas para determinar os critérios avaliativos do zumbido iniciaram 

com a Fundação Ciba (EVERED; LAWRENSON, 1981) e com a Academia Nacional 

de Ciências (MCFADDEN, 1982). Ambos serviram de pilares para o 

desenvolvimento das recomendações utilizadas por diversos ensaios clínicos que 

buscaram descrever o zumbido com base nos aspectos psicoacústicos. Henry et al. 

(2004) destacou que nesse período, tais procedimentos não foram adotados como 

padrões clínicos, principalmente pela exigência de equipamentos diagnósticos 
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especializados, o que ocorreu apenas quando foram descritas maneiras de 

mensurar o zumbido com audiômetro clínico.  

Kostek e Poremski (2013) ressaltaram que embora diversos pacientes 

consigam definir as características do seu zumbido, essa não é uma tarefa simples, 

porque geralmente o tom produzido pelo audiômetro não é idêntico à queixa. Isto 

acontece porque o equipamento só consegue gerar uma gama limitada de sons 

(tons puros, ruídos de banda estreita e banda larga). 

As medidas psicoacústicas, também denominadas como “acufenometria”, 

englobam um conjunto de técnicas audiológicas na tentativa da obtenção de um 

limiar que se aproxime do tom do zumbido do paciente. A acufenometria é realizada 

em cabina acústica por meio do audiômetro. Para isso, é determinada a tonalidade 

mais próxima do sintoma relatado pelo paciente, encontrando inicialmente o pitch e 

em seguida a loudness de uma das orelhas, ou de ambas quando a queixa for 

referida bilateralmente. Nos casos bilaterais, as tentativas são graduais e 

sucessivas, apresentando-se tons mais altos e mais baixos até chegar-se a um tom 

próximo ao zumbido. É predominante o número de estudos que situa a maior parte 

dos zumbidos nas frequências agudas, notadamente entre 6 e 8kHz (MENEZES; 

SANTOS FILHA, 2005).  

A literatura destaca a importância das medidas psicoacústicas e reforça a 

necessidade da realização do MML a fim de documentar o impacto do zumbido nos 

retornos das consultas e o efeito da terapia sonora com ruídos mascaradores sobre 

o sintoma. O MML é uma importante mensuração subjetiva do zumbido, pois fornece 

um dado valioso para a intervenção do sintoma. Quanto mais próximo do zumbido, 

mais “fácil” de mascará-lo, e mais efetivo espera-se que seja o tratamento. O MML 

refere-se ao nível mínimo de ruído de banda larga necessário para tornar o zumbido 

inaudível para o indivíduo (HENRY et al., 2013).  

O teste é realizado com fones auriculares em ambas as orelhas quando o 

dado de lateralidade do zumbido é referido como bilateral. O fonoaudiólogo 

posiciona os fones auriculares e fornece o ruído, que é apresentado bilateralmente 

em níveis 5dB acima dos respectivos limiares do zumbido. Os participantes são 

instruídos a escolherem o nível de ruído que "cobre completamente o zumbido” 

(HENRY et al., 2013).  

A mensuração do MML é o nível mínimo expresso em ruído de banda 

larga em que o zumbido do paciente fica inaudível. É um método comumente 
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aplicado pelas clínicas, pois é correlacionado com a melhora do sintoma, quanto 

menor o MML, prediz-se maior eficácia da terapia sonora (KOSTEK; POREMSKI, 

2013). Para a maioria dos indivíduos, o mascaramento do zumbido ocorre em até 10 

Decibel Nível de Sensação (dBNS) (HENRY; DENNIS; SCHECHTER, 2005). 

Essas mensurações são valiosas para obter informações diagnósticas 

relevantes e, são parâmetros que devem ser inerentes a terapia do zumbido para 

nortear e selecionar o tratamento adequado, quantificar e fundamentar seus efeitos 

(TYLER, 2008; KOSTEK; POREMSKI, 2013). Jastreboff e Hazell (2004) 

complementaram ao afirmarem que esses parâmetros não são apenas referentes a 

intensidade subjetiva do sintoma, mas também de sua severidade. Além disso, eles 

revelam mudanças na percepção de redução do zumbido de maneira tangível. 

De acordo com Kostek e Poremski (2013), as tentativas de padronização 

da mensuração do zumbido sempre existiram. Contudo, as mesmas não foram 

totalmente harmonizadas até o momento, pois os próprios centros auditivos 

desenvolvem seus protocolos e procedimentos, o que impossibilita comparações 

devido as diferentes realidades clínicas. 

Gudwani et al. (2013) estudaram 26 indivíduos com zumbido com o 

objetivo de avaliar a existência de qualquer associação entre a duração da 

intensidade com o início do zumbido e o perfil audiológico, a fim de explicar distintos 

prognósticos. A avaliação do perfil audiológico incluiu audiometria convencional, 

audiometria de alta frequência, imitanciometria, mensuração psicoacústica do 

zumbido, potenciais evocados auditivos com emissões otoacústicas e em alguns 

casos específicos, ressonância magnética. O nível de incômodo com zumbido foi 

subjetivamente avaliado por uma escala numérica (EN) de zero a cinco. A partir da 

intervenção com a terapia de mascaramento, enriquecimento sonoro com música e 

terapia cognitivo comportamental, tal estudo pode concluir que as mudanças nos 

limiares auditivos e a via auditiva estão associadas a um aumento da intensidade da 

percepção do zumbido e sua duração.  

Zagolski e Strek (2014) buscaram determinar os resultados dos testes 

audiológicos e medida psicoacústica, particularmente, o MML necessário. A amostra 

foi composta por 405 indivíduos de ambos os sexos (195 do sexo feminino e 220 do 

sexo masculino) com média de idade de 51,2 anos. Destes, 220 apresentaram 

queixa bilateral e 185 apresentaram queixa unilateral de zumbido, totalizando 625 

queixas por orelha (351 orelhas esquerdas e 274 orelhas direitas). Após a análise, 
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os autores encontraram que o pitch do zumbido foi consideravelmente mais alto em 

pacientes que sofreram trauma acústico agudo e mais baixo em pacientes 

submetidos a tratamentos hormonais. Já o MML foi menor após o trauma acústico 

agudo e na PA congênita, e maior depois de um acidente vascular cerebral e, no 

caso de zumbido decorrente da presbiacusia. Os autores concluíram que a 

frequência zumbido e o MML são dependentes etiologicamente.  

Seimetz et al. (2016) analisaram a existência de associações entre os 

limiares auditivos e as características psicoacústicas do zumbido em indivíduos com 

presbiacusia, conforme o sexo. Os autores realizaram um estudo transversal, 

descritivo e prospectivo com uma amostra de 49 indivíduos (28 do sexo feminino e 

21 do sexo masculino) com idade média de 69,57 anos. Desta amostra sete 

indivíduos queixaram-se de zumbido na orelha direita (OD), 11 na orelha esquerda 

(OE) e 31 nas duas orelhas. Como a queixa de zumbido foi variável (uni ou bilateral), 

considerou-se 80 orelhas (38 direitas e 42 esquerdas). Os resultados expuseram 

limiares acufenométricos na região de AF (entre 6 e 8kHz), sem que houvesse 

significância estatística nas associações analisadas. O estudo concluiu que não 

houve relações significativas entre a PA de pacientes com presbiacusia e os limiares 

psicoacústicos do zumbido. 

Flores et al. (2016) realizaram estudo com objetivo de analisar possíveis 

associações entre as características psicoacústicas do zumbido com o grau da PA e 

as frequências afetadas em indivíduos com PA induzida por ruído. Por meio de 

estudo de coorte transversal foram analisados adultos com zumbido uni ou bilateral 

com diagnóstico de PA induzida por ruído. Os mesmos foram avaliados otológica e 

audiologicamente (audiometria convencional e acufenometria), compondo uma 

amostra com 33 indivíduos, sendo 66,7% do sexo masculino. Não foram observadas 

diferenças estatisticamente significativas entre as variáveis gênero e características 

psicoacústicas, apenas foi ressaltada a relação inversa da intensidade do zumbido 

com o maior limiar auditivo, e a média dos limiares com grau da PA. Assim, o estudo 

sugeriu, que quanto maior a PA, menor a intensidade do zumbido, sem que 

houvesse associação entre a PA e a frequência do zumbido. 

Keppler, Degeest e Dhooge (2017) tiveram como objetivo verificar se 

havia relação entre os parâmetros psicoacústicos do zumbido e as emissões 

otoacústicas produtos de distorção (EOAPD). Foram avaliados 67 pacientes, sendo 

45 do sexo masculino e 22 do sexo feminino com média de 47,9 anos e queixa de 
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zumbido crônico. Os resultados não mostraram correlações entre as variáveis 

estudadas, mas os autores puderam concluir que há relação entre o zumbido e a 

faixa de frequência da PA, dado este que sugere a relação com o modelo da 

plasticidade neuronal proposto como etiologia na literatura. 

Suzuki et al. (2017) com objetivo de propor uma classificação única e 

mensurável do zumbido crônico, avaliaram 110 pacientes adultos de ambos os 

sexos que contemplavam os seguintes critérios de inclusão: idade entre 18 e 80 

anos, com zumbido persistente e contínuo por mais de seis meses, sem PA ou com 

PA sensorioneural leve a moderada e assimetria menor que 40dBNA entre todas as 

frequências, sem alterações de orelha externa e/ou média e sem patologias 

associadas ao zumbido. Foi realizada acufenometria (limiares psicoacústicos de 

frequência, intensidade e mínimo de mascaramento do zumbido), e aplicados o 

questionário Tinnitus Handicap Inventory (THI) e a Escala Visual Analógica (EVA). 

Os resultados foram determinados por tipo e por orelha, sendo 181 com queixa de 

zumbido: 93 tom puro e 88 algum tipo de ruído, 19 em frequência baixa e 162 em 

frequência alta. Os 110 pacientes foram divididos em três grupos conforme a queixa 

do zumbido (tom puro, ruído e múltiplo), sendo o maior escore de THI encontrado no 

grupo de queixas múltiplas. O estudo concluiu que classificar o zumbido crônico 

(persistente) em relação às características psicoacústicas permite conhecer suas 

peculiaridades, além do efeito que acarreta na QV do indivíduo, favorecendo 

direcionamento para o tratamento ideal. 

 

2.3 QUESTIONÁRIOS DE AUTOAVALIAÇÃO 

 

O tratamento do zumbido é, ainda nos dias de hoje, um grande desafio. 

Dentre os vários fatores responsáveis por esta dificuldade, há a precariedade dos 

métodos de avaliação e mensuração do zumbido, (FIGUEIREDO; AZEVEDO; 

OLIVEIRA, 2009); este sintoma acarreta grandes repercussões para a QV, e os 

profissionais apresentam dificuldades em quantificá-los na prática clínica (SCHMIDT 

et al., 2006). 

A maioria das críticas aos ensaios clínicos de zumbido incide sobre os 

métodos de avaliação. A busca pelo método mais adequado de quantificar a queixa, 

mensurar seu incômodo e sua severidade foi proposta por diversos questionários, 

dentre eles, o THI. O THI é a ferramenta mais empregada nacionalmente e mais 
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completa para avaliação do zumbido, especialmente no que tange aos aspectos 

psicológicos e cotidianos do indivíduo (FERREIRA et al., 2005; FIGUEIREDO; 

AZEVEDO; OLIVEIRA, 2009). 

O THI é um instrumento válido e amplamente utilizado nos estudos 

científicos.  Ele teve sua versão original traduzida e validada para língua portuguesa 

e é considerado uma medida fiel na mensuração da queixa de zumbido. O 

instrumento aborda uma gama de aspectos da vida diária, engloba aspectos 

fundamentais e transmite confiabilidade, além de apresentar fácil interpretação tanto 

dos questionamentos, quanto dos resultados (FERREIRA et al., 2005; AZEVEDO et 

al., 2007; LANDGREBE et al., 2012).  

Com objetivo de determinar a reprodutibilidade e validade da tradução 

para língua portuguesa do THI por meio de estudo transversal prospectivo, 

aplicando o questionário em 180 pacientes com zumbido. A tradução do teste 

apresentou boa validade interna, comparável com a demonstrada na versão original, 

sendo um instrumento válido e reprodutível, autoaplicável que avalia a repercussão 

do zumbido na qualidade de vida dos pacientes brasileiros que nos procuram com 

esse sintoma (SCHMIDT et al., 2006).   

Além do THI, a EVA vem sendo utilizada por diversos autores como um 

instrumento quantitativo que oferece valores para mensurar o incômodo do zumbido. 

É uma ferramenta rápida e simples, considerada de fácil aplicação e compreendida 

pela maioria dos pacientes, fornece dados importantes para comparação de 

resultados com outros testes e grupos (FIGUEIREDO; AZEVEDO; OLIVEIRA, 2009). 

O profissional questiona o paciente quanto ao seu grau de zumbido com o 

auxílio de uma “régua” apropriada sendo que zero significa ausência de queixa, e 10 

o nível máximo de incômodo. O uso da “régua” ilustrativa produz um reforço visual, 

que pode ser recordado pelo próprio paciente (AZEVEDO et al., 2007).  

Estudo de Figueiredo, Azevedo e Oliveira (2009), verificou a correlação 

entre os métodos (EVA e THI) em pacientes com zumbido proveniente de queixa de 

PA sensorioneural. Foi realizado estudo prospectivo em 43 pacientes (média de 

idade de 62,85 anos) avaliados quantitativamente por meio dos dois métodos 

citados acima e correlacionados os resultados. O estudo ressalta a EVA como um 

método mais simples e de assimilação mais fácil pela maioria da população 

brasileira. Entretanto, consideraram o THI um método mais completo de avaliação, 

especialmente no que tange aos aspectos emocionais. Considerando tais fatos, o 
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estudo sugeriu empregar os dois métodos nos estudos clínicos para que hajam 

resultados ainda mais confiáveis, já que foi verificada a existência da correlação 

entre as variáveis, demonstrando a confiabilidade de ambos os métodos de 

avaliação.  

Embora haja um consenso sobre os métodos avaliativos do zumbido, 

ainda há necessidade de padroniza-los. Assim como, associa-los a outras 

avaliações (avaliação da audição e limiares psicoacústicos) são necessários para 

mensuração global da queixa (NASCIMENTO, 2015).    

A efetividade da aplicação de tais ferramentas é fundamental para a 

manutenção das mesmas em ensaios clínicos direcionados a intervenção do 

zumbido, sendo seus resultados muito importantes para o gerenciamento da 

involução do sintoma durante e após intervenção. 

 

2.4 INTERVENÇÃO DO ZUMBIDO E TERAPIA SONORA 

 

2.4.1 Intervenção do zumbido 

 

Retomando o pressuposto de que o zumbido se origina devido à 

reorganização cortical em função da deaferentação sensorial decorrente de lesões 

auditivas, a adaptação do AASI para supressão parcial ou total do zumbido é 

considerada como um meio potencialmente importante para pacientes com PA 

associadas ao zumbido. Isso porque o AASI restaura a aferência das informações 

acústicas associadas à plasticidade neuronal e modula esse padrão de resposta, 

com consequente alteração da percepção (ROCHA, 2015).  

Diversos tratamentos são propostos para gerenciamento do zumbido, 

desde abordagens farmacológicas, terapias cognitivas, comportamentais, 

aconselhamentos, estimulações elétricas, acupuntura, entre outras indicações, até o 

uso específico do enriquecimento sonoro por meio de sons mascaradores 

ambientais, uso de AASI convencional isolado e/ou associado ao GS (FOLMER et 

al., 2014; MONTAZERI et al., 2017).  

A terapia sonora pode ser atingida por meio de dispositivos facilitadores. 

Dentre eles está o AASI, que consiste na amplificação dos sons ambientais para que 

haja diminuição da percepção do zumbido mediante ao enriquecimento dos outros 

sons ambientais. Dessa forma, ele pode tanto mascarar, quanto habituar o indivíduo, 
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além de quebrar o ciclo de alterações funcionais do SNAC decorrentes da lesão 

periférica, com o reestabelecimento do input auditivo. Já o GS consiste na produção 

de ruído de banda larga, músicas, sons de relaxamento ou sons espectralmente 

modificados. Estes podem funcionar em dispositivos auriculares (associados ou não 

ao AASI), ou funcionar em dispositivos portáteis em equipamentos diversificados 

(tocadores de Compact Disc - CD, MPEG Audio Layer-3 - MP3, travesseiro sonoro, 

ventilador ou ar condicionado). Esses últimos recursos podem ser utilizados 

ocasionalmente, quando o zumbido incomoda em situações pontuais (SANTOS, 

2013). 

Pesquisadores realizaram estudos envolvendo o enriquecimento sonoro 

com uso de AASI (GUDEX et al., 2009; SANTESSO; SANTOS; SAMELLI, 2012; 

ARAUJO; IÓRIO, 2015) e concluíram que o programa de gerenciamento do zumbido 

proporcionou grandes benefícios para a maior parte de seus pacientes com redução 

da autopercepção da intensidade do zumbido e desconforto com o mesmo. 

Cabral et al. (2016) buscaram avaliar a diminuição do impacto emocional e 

auditivo em pacientes com zumbido, usuários de AASI. Foi realizado um estudo 

experimental com 17 usuários de AASI unilaterais ou bilaterais submetidos a 

avaliação audiológica e otorrinolaringológica que responderam ao questionário 

Tinnitus Activities Questionnaire (TAQ) e ao Tinnitus Handicap Questionnaire (THQ). 

Os autores observaram uma diferença significativa no escore dos instrumentos 

aplicados antes e depois do uso efetivo dos AASI. Assim, concluíram que o uso dos 

dispositivos proporcionou melhor QV nesta população, especialmente em relação as 

questões emocionais e auditivas. 

Apesar do uso majoritário da amplificação convencional, levando-se em 

conta o número de estudos que apontam sucesso com tal intervenção, Santos 

(2013) verificou se o uso combinado de AASI e GS era mais eficaz que o uso do 

AASI isolado. Sua amostra foi composta por 49 indivíduos com zumbido e PA 

sensorioneural bilateral simétrica de grau moderado. Os indivíduos foram alocados 

em dois grupos randomizados. Foram utilizadas as ferramentas THI e EN, além da 

realização de medidas psicoacústicas. Após três meses de intervenção, o autor 

concluiu que as abordagens foram igualmente eficazes na redução do incômodo 

com zumbido. 

Hoare et al. (2014) com objetivo de avaliar os efeitos e benefícios dos 

AASI e GS em pacientes com zumbido e PA coexistente, realizaram uma revisão de 
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literatura de ensaios clínicos controlados, randomizados e não-randomizados, em 

que a intervenção envolveu a amplificação com AASI em comparação a outras 

intervenções ou ao placebo. Conforme os resultados, não foram identificados 

ensaios clínicos não-randomizados que atendessem aos critérios de inclusão, 

apenas foi abordado um estudo controlado randomizado com 91 participantes que 

avaliou a mudança na severidade do sintoma por meio do THI e EVA que comparou 

o uso do AASI e do GS. Este estudo não encontrou diferença entre as abordagens, 

sendo ambas efetivas.  

Estudo de Suzuki et al. (2016) avaliou a eficácia do uso do GS com 

ajustes individuais para alívio do zumbido em pacientes sem sucesso em 

tratamentos anteriores. Foram avaliados dez pacientes, cinco do sexo feminino e 

cinco do sexo masculino com faixa etária de 41 a 78 anos, com zumbido crônico 

resistente a tratamentos medicamentosos anteriores. Os pacientes foram avaliados 

no primeiro mês e a cada três meses, até completar 18 meses de tratamento, por 

meio da acufenometria, MML, THI, EVA e Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS). Os GS foram ajustados sempre que necessário nestas visitas. Os 

resultados apontaram seis pacientes com zumbido bilateral com maior incômodo do 

lado esquerdo, três pacientes com queixa unilateral na orelha esquerda e um 

paciente com queixa unilateral do lado direito. Destes dez pacientes, oito 

apresentavam PA sensorioneural leve a moderada em AF, apenas quatro 

queixaram-se da audição para adaptação dos AASI. Todos eles fizerem uso efetivo 

de GS no decorrer do tratamento, por 18 meses, sendo observada uma correlação 

entre os ajustes, a intensidade do zumbido e o MML. A acufenometria expôs 

resultados entre 3 e 8kHz, com queixas variáveis entre apito e assobio. Os autores 

verificaram redução de 20 pontos no escore total no THI em nove pacientes, sendo a 

melhor resposta no paciente com queixa de zumbido tipo “apito”. Não foi utilizado 

protocolo específico, a abordagem personalizada foi independente das 

características psicoacústicas do zumbido. Os autores concluíram que houve uma 

melhora na QV desses indivíduos, e que a terapia sonora com ajustes 

personalizados para cada paciente foi efetiva para pacientes resistentes a 

tratamentos anteriores. 

A pesquisa de Berberian et al. (2016) teve o objetivo de descrever o uso 

do AASI associado ao GS em PA leve a moderadamente severa. Os autores 

propuseram um protocolo que contemplou audiometria em campo livre com AASI, 
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EVA e THI pré e pós adaptação e foi aplicado em 25 indivíduos adultos com queixa 

de zumbido. A realização da adaptação do GS foi baseada nas características da 

queixa e conforto com ruído. Os resultados apontaram redução significativa do 

incômodo e os autores concluíram que o uso das tecnologias combinadas foi um 

bom recurso para o tratamento de zumbido associado a PA leve a moderadamente 

severa. 

Rocha e Mondelli (2017) realizaram um estudo com objetivo de verificar a 

eficácia do GS associado ao aconselhamento no tratamento do zumbido por meio da 

aplicação do THI e EVA. O estudo foi composto por 30 indivíduos de ambos os 

sexos divididos em dois grupos: Grupo 1 - 15 indivíduos com queixa de zumbido e 

audiometria normal (média de idade de 55,8 anos); Grupo 2 - 15 indivíduos com 

queixa de zumbido e PA (média de idade de 63,6 anos). Ambos os grupos foram 

submetidos a anamnese e história pregressa da queixa, AAF, imitanciometria, 

acufenometria, além das ferramentas anteriormente citadas (THI e EVA). O Grupo 1 

foi adaptado apenas com GS e o Grupo 2 com AASI combinado ao GS. As 

avaliações foram realizadas em três situações: avaliação inicial (anterior à 

adaptação), monitoramento (em três meses) e avaliação final (em seis meses). Os 

autores observaram melhora significativa em ambos os grupos, e concluíram que 

não houve diferença entre os métodos.  

Folmer et al. (2014) realizaram uma revisão das abordagens terapêuticas 

para intervenção do zumbido com intuito de subsidiar tanto os profissionais, quanto 

os pacientes nas buscas ideais para o tratamento e gerenciamento do zumbido. O 

banco de dados analisado foi PubMed por meio do termo “tinnitus” de 1940 a 2012. 

Os trabalhos foram selecionados conforme a amostragem com metodologias 

intervencionistas, devido à heterogeneidade dos estudos analisados, não foi 

realizada meta-análise. A revisão de literatura apontou que a maioria dos 

tratamentos invasivos para o zumbido deve ser evitado, porque na melhor das 

hipóteses, há poucas evidências científicas e o risco para o tratamento é maior em 

comparação ao risco representado pelo zumbido. Os tratamentos eficazes e não 

invasivos encontrados incluíram terapias sonoras (por meio de AASI, GS, ambos 

combinados ou outro tipo de enriquecimento sonoro ambiental), terapia cognitiva 

comportamental, aconselhamento psicológico, hipnose, biofeedback e treinamento 

de relaxamento. 
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Mesmo sendo estabelecido que é necessária a intervenção para 

minimizar o processo do zumbido, as terapias que fazem uso de estímulos sonoros 

são muito abrangentes e são poucas as diretrizes para que haja a seleção do som, 

bem como a aplicação da terapia sonora. Searchfield, Durai e Linford (2017) 

realizaram a revisão destas abordagens para personalização da terapia sonora nas 

bases de dados Scopus, Google Scholar, Embase e PubMed, por meio da análise 

de um período de dez anos (2006 a 2016). Os resultados encontrados foram que os 

principais temas abordados dos 83 artigos lidos na íntegra eram a estimulação 

auditiva, terapia sonora combinada, terapia de mascaramento, reações aos sons e 

fatores psicossociais. Foi ressaltado que embora a maioria das terapias 

mencionassem a personalização, poucos estudos foram personalizados, sendo 

identificados vários métodos psicoacústicos baseados em questionários para auxiliar 

no norteamento do tratamento. Este estudo concluiu que os métodos de avaliação 

estão disponíveis para ajudar os profissionais a personalizarem a terapia sonora e 

capacitar os pacientes para serem ativos nas tomadas de decisões terapêuticas, e 

assim, favorecer o prognóstico. Os autores concluíram também que grande parte 

das intervenções recentes utilizam apenas uma característica individual e/ou 

característica do zumbido. 

 

2.4.2 Terapia sonora do zumbido 

 

A terapia sonora é considerada um componente essencial para o 

gerenciamento efetivo do zumbido. Ela é definida como o manejo de sons externos 

para o alívio do incômodo, e realizada com a inserção do enriquecimento sonoro na 

vida diária do indivíduo. Em casos de intervenções menos específicas, quando a 

queixa não é constante e não há necessidade de reabilitação auditiva com uso 

efetivo dos AASI, o indivíduo pode ser orientado ao uso de estratégias durante 

aconselhamento. Alguns exemplos são: inserir música ou ruído de fundo durante as 

atividades diárias, ouvir música ou sons de relaxamento em fones ou caixas em 

campo livre (como rádio, computador, etc.), utilizar cascatas de água, e, travesseiros 

com alto-falantes embutidos. Todas essas estratégias também são válidas para os 

portadores de PA, sendo além delas usualmente indicado o uso do AASI, do GS e 

até implantes cocleares, conforme a indicação médica (FOLMER; CARROL, 2006). 
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A terapia sonora associada ao aconselhamento adequado ganhou ampla 

aceitação no gerenciamento audiológico do zumbido. Esta terapia incorpora uma 

ampla gama de opções de dispositivos, incluindo: dispositivos de enriquecimento 

sonoro ambiental, gravadores com músicas e sons naturais, AASI e GS a nível 

auditivo, que empregam uso de ruídos de banda larga com intuito de aliviar o 

zumbido por meio do mascaramento e promover a habituação (VERNON; MEIKLE, 

2000; NEWMAN; SANDRIDGE, 2012). 

Langguth et al. (2013) ressaltaram que o aconselhamento no contexto do 

zumbido é um componente essencial em todas as opções de gestões e tratamentos 

deste sintoma, o mesmo pode ser a intervenção suficiente em alguns casos. O 

aconselhamento inclui informações que auxiliam na habituação à percepção do 

zumbido, ajudando a lidar melhor com suas possíveis consequências, tais como: 

dificuldades emocionais, de sono, concentração, problemas pessoais, ocupacionais 

e sociais. Ao fornecer tais informações, o aconselhamento visa desmistificar o 

zumbido, sendo importante para a formação necessária de objetivos realistas das 

intervenções e do tratamento proposto. 

Dentre as intervenções mais estudadas e aplicadas, tem-se as seguintes 

abordagens terapêuticas: Tinnitus Retraining Therapy (TRT), Tinnitus Activities 

Treatment (TAT) e Tinnitus Masking (TM), representadas de maneira resumida na 

Figura 1. Os três métodos associam a estimulação das vias auditivas por meio do 

enriquecimento sonoro associado ao aconselhamento. Tyler (2006) acredita que 

essa associação possibilita o rompimento do círculo vicioso do estresse causado 

pelo zumbido, acarretando, assim, mudanças reflexivas e comportamentais que 

favorecem o prognóstico. 
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Figura 1 - Resumo das abordagens terapêuticas na intervenção do zumbido 

 

2.4.2.1 Tinnitus Retraining Therapy (TRT) 

 

A intervenção por meio do TRT é baseada em dois componentes 

principais: aconselhamento diretivo e terapia sonora. O aconselhamento diretivo é 

baseado em um modelo neurofisiológico do zumbido com abordagens sobre 

etiologia, habituação, prognóstico e estratégias cognitivas. Seu intuito primordial é 

eliminar primeiramente sua reação negativa associada a queixa, e posteriormente 

reduzir sua percepção por meio de terapia sonora para enriquecimento sonoro. A 

terapia sonora é oferecida por meio de um dispositivo que gera ruído branco, e o 

paciente é orientado a encontrar um “ponto de mistura”, em que o estímulo fornecido 

“se confunda” com a própria percepção do zumbido. Ambos os componentes do 

tratamento buscam o recondicionamento de mecanismos no sistema nervoso, e 

proporcionam a habituação do cérebro para o sinal do zumbido. A recomendação e 

direcionamento para um desses dispositivos é realizada de acordo com a severidade 

do sintoma (JASTREBOFF; JASTREBOFF, 2000; HERRAIZ et al., 2007).  
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Mediante a apresentação de um som para o SNAC concomitante ao 

zumbido, o sintoma pode se manifestar de maneira menos intensa, o que torna mais 

difícil sua detecção. Com o decorrer da terapia acústica, há a desativação e inibição 

da rede neuronal alterada em decorrência das lesões periféricas e não há percepção 

do zumbido “consciente”, eliciando a habituação, a partir da classificação cerebral 

como um sinal irrelevante. Isso possibilita que o mesmo seja ignorado 

(JASTREBOFF; HAZELL, 2004). A terapia para o zumbido não busca o tratamento 

exclusivo das estruturas auditivas, mas apresenta foco na otimização da 

funcionalidade de todos os componentes envolvidos na percepção acústica, bem 

como nos fatores emocionais e psicológicos. Nos serviços que empregam TRT, há 

necessidade de intervenção psicossomática obrigatória na detecção de 

comorbidades psicológicas associadas (SCHAAF et al., 2010). 

Bauer, Berry e Brozoski (2017) compararam os resultados do tratamento 

para o zumbido incômodo e crônico após TRT e “Standard of Care” (SC) para 

determinar a longevidade do efeito num período de 18 meses. Os autores realizaram 

um ensaio clínico controlado randomizado para comparar TRT e SC a partir do 

recrutamento de adultos com queixa de zumbido crônico, contínuo, incômodo, 

associado à PA passível de reabilitação auditiva com AASI. Foram aplicados os 

questionários THI e Tinnitus Functional Index (TFI), prioritariamente, e os 

questionários adicionais TIQ e Tinnitus Experience Questionnaire (TEQ) na triagem 

no momento da primeira avaliação, em seis, 12 e 18 meses, consecutivamente. Os 

critérios de inclusão foram contemplar as características necessárias: presença de 

PA e escore total maior que 36 pontos no THI. A abordagem por meio da TRT foi 

constituída por aconselhamento diretivo e enriquecimento sonoro usando AASI 

combinado ao GS, e a abordagem SC consistiu em aconselhamento informativo 

geral sobre a reabilitação auditiva e AASI aplicados em dois grupos compostos por 

19 indivíduos cada. Os resultados apontaram que ambas as estratégias foram 

benéficas, mas houve maior impacto no grupo submetido a intervenção “resumida” 

do TRT. A conclusão do estudo foi a eficácia de ambas as abordagens associadas 

ao uso da estimulação sonora, com destaque para significância da TRT. Houve 

melhora global do quadro clínico que foi mantida num período de longo prazo. 
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2.4.2.2 Tinnitus Activities Treatment (TAT) 

 

O método de intervenção TAT consiste no tratamento do zumbido com os 

mesmos princípios de aconselhamento e enriquecimento sonoro, porém seu 

aconselhamento é informativo e estruturado especificamente em quatro áreas: 

audição, concentração, sono e emoção. Associadas aos tópicos, são utilizas 

estratégias comportamentais para que haja enfrentamento e reação em relação ao 

sintoma, com apoio de imagens para facilitar o envolvimento do paciente neste 

processo de orientação (TYLER, 2006). 

Para efetivar a terapia sonora por meio do uso do GS na TAT, o paciente 

é orientado a encontrar um ruído que seja audível e confortável, sendo o mínimo de 

estimulação sonora para promoção do alívio. Neste aspecto, não há necessidade de 

se preocupar com o mascaramento (parcial ou total) do zumbido. Durante o 

aconselhamento informativo é direcionado o foco necessário nas áreas mais 

alteradas, o que personaliza o tratamento (TYLER et al., 2012).  

 

2.4.2.3 Tinnitus Masking (TM) 

 

A outra abordagem destacada é o TM, que propõe a utilização sonora 

para promover alívio instantâneo do zumbido. A premissa central do mascaramento 

do zumbido envolve o uso de dispositivos auriculares que forneçam sons ao 

paciente. Essa redução do incômodo ocorre a partir do momento em que se 

consegue “encobrir” o som do zumbido de alguma maneira, fazendo com que ele 

fique “disfarçado” ou diminua sua intensidade (HENRY et al., 2002; VERNON; 

MEIKLE, 2000).  

Essa técnica é obtida por meio do ajuste do GS (fornecendo qualquer tipo 

de som) conforme a preferência do paciente, que determinará o ponto mais 

confortável e que propiciou maior alívio (HENRY et al., 2002). Inicialmente, quando o 

TM foi desenvolvido, costumava-se regular o GS em uma faixa de frequência 

estreita que contemplasse o zumbido. No entanto, as teorias atuais sugerem que o 

ruído de banda larga é mais efetivo e confortável (HENRY et al., 2006; SANTOS, 

2013). 

Ressalta-se que o paciente deve ser orientado quanto ao alívio imediato 

não ser necessariamente permanente, pois essa melhora sugere que haverá o alívio 
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do zumbido em longo prazo, mas o mesmo pode ou não ocorrer. Contudo, estudo de 

Vernon e Meikle (2000) verificou que muitos pacientes relatam alívio duradouro com 

esse método. 

Não foi descrito na literatura um protocolo clínico para o mascaramento 

do zumbido. Apesar disso, a maioria das abordagens emprega uma variedade de 

aconselhamentos e orientações específicas para complementar a técnica (HENRY 

et al., 2002). 

Tao et al. (2017) dividiram o estudo em dois objetivos: integrar as 

medidas do zumbido em um questionário abrangente e avaliar a eficácia de uma TM 

com base em combinações de múltiplas frequências (ruído de banda estreita) por 

meio de ensaio clínico. A metodologia foi composta pela aplicação dos questionários 

THI, Anxiety Scale e Depression Scale em 30 pacientes que buscaram tratamento 

após queixa de zumbido crônico (superior a 12 meses). Os pacientes foram 

submetidos a avaliação audiológica convencional completa, e conforme a 

severidade do zumbido foi determinada a terapia de mascaramento. O 

mascaramento foi realizado com base nas características do próprio zumbido do 

paciente, sendo este mensurado três vezes (obtendo a frequência e a intensidade) 

para compor a partir dessa média, o ruído individualizado. Os resultados mostraram 

que o método de correspondência de múltiplas frequências foi mais eficaz do que o 

método de frequência única, considerado convencional. O estudo concluiu que a 

abordagem de múltiplas frequências deve ser mais utilizada para promover o alívio 

do sintoma, além de caracterizar as queixas psicológicas e severidade instáveis, 

sem que haja um prognóstico previsível. Os autores observaram também que o THI 

foi uma escala confiável e válida para a comparação global das respostas nos 

tratamentos do zumbido, sendo a escala de classificação da severidade do zumbido 

um critério específico deste estudo. 

Para avaliar a eficácia dos métodos TRT e TM, Henry et al. (2006) 

realizaram um ensaio clínico controlado. Foram selecionados 800 militares com 

queixa de zumbido severo, e destes, 123 foram acompanhados por 18 meses em 

tratamentos individualizados no momento da avaliação, em três, seis, 12 e 18 

meses, por meio dos questionários THI, TSI e THQ. Os autores concluíram que 

ambas as abordagens são válidas e eficazes para a melhoria do zumbido, contudo, 

a TM pode ser mais efetiva a curto prazo, mas os resultados obtidos a longo prazo 
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pela TRT podem atingir elevados índices de melhoria e manutenção do alívio por 

meio da habituação.  

 

2.5 VERIFICAÇÃO 

 

As mensurações em orelha real avaliam o nível de pressão sonora 

atingido pelo AASI, em relação a um determinado nível de pressão sonora de 

entrada (NPS). O método leva em consideração a difração do som incidente na 

membrana timpânica, causadas pelas variações estruturais da orelha externa, bem 

como da cabeça e do corpo do indivíduo. Com a mínima exigência da colaboração 

do paciente, é um método de rápida aplicação que confere objetividade aos 

resultados (ALMEIDA; IORIO, 2000; LANTZ et al., 2007).  

A medida do ganho de inserção é confiável e precisa, sendo um 

procedimento fundamental para determinar o quão bem o AASI está ajustado. Após 

a modernização dos centros auditivos e aquisição dos equipamentos necessários, 

essas mensurações foram amplamente reconhecidas e utilizadas (AAZH; MOORE, 

2007).  

Associadas a outras ferramentas, como questionários e orientações, as 

mensurações objetivas são necessárias para determinar se as características 

eletroacústicas e o desempenho dos AASI estão em conformidade com as 

necessidades audiológicas do indivíduo. Tais parâmetros acústicos são 

determinados a partir do perfil audiométrico e enviado ao software de programação 

dos AASI, que calculará um ganho para diferentes frequências e níveis de entrada, 

norteando a programação do mesmo (MYNDERS, 2003; SILVA, 2014). 

A mensuração em orelha real é um padrão estabelecido mundialmente 

para a verificação dos AASI e está contemplada nas diretrizes dos instrutivos de 

saúde auditiva (INSTRUTIVO SAÚDE AUDITIVA, 2012). Da mesma maneira, a 

verificação está inserida nos protocolos para adaptação dos auxiliares de audição. 

É necessário que o planejamento e o monitoramento da intervenção 

sejam adequados para obtenção de um prognóstico positivo, sendo assim, 

importante assegurar que os objetivos propostos estão sendo atingidos sem 

acarretar em desconforto e prejuízos. Neste âmbito, é importante ressaltar que tais 

avaliações não são realizadas na adaptação dos GS, e para verificar se está 

ocorrendo o mascaramento do zumbido, ainda não há diretrizes e padronizações.  
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Assim, este estudo propõe a definição de diretrizes para intervenção 

fonoaudiológica do zumbido nos sistemas públicos e particulares de atendimento à 

saúde auditiva por meio da avaliação específica, seleção, verificação e validação do 

GS.  
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3 PROPOSIÇÃO 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Indicar as diretrizes para intervenção fonoaudiológica do zumbido por 

meio da avaliação específica, seleção, verificação e validação do AASI combinado 

ao GS. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Caracterizar a verificação do GS;  

2. Comparar a intervenção por meio do GS; 

3. Correlacionar a verificação do GS em relação ao handicap; 

4. Correlacionar a verificação do GS em relação a acufenometria. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Este estudo foi desenvolvido em forma de ensaio clínico não 

randomizado, conduzido na Clínica de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia 

de Bauru (FOB), Universidade de São Paulo (USP), aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) da mesma instituição sob no CAAE: 59797816.4.0000.5417. A 

anuência do paciente para a participação voluntária no trabalho e publicação dos 

dados foi confirmada mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Anexos A e B). 

Os objetivos do estudo foram expostos pela pesquisadora aos 

participantes da pesquisa, sendo orientados a comparecer aos atendimentos 

propostos. Caso fossem observadas quaisquer alterações fonoaudiológicas, os 

indivíduos seriam encaminhados para intervenção diagnóstica e/ou terapêutica com 

preferência de atendimento nesta mesma unidade, porém, não houve necessidade. 

Foram elegíveis para compor a casuística do estudo indivíduos de ambos 

os sexos, maiores de 18 anos, com queixa de zumbido crônico bilateral e 

diagnóstico de PA sensorioneural bilateral simétrica de grau leve a moderado. Os 

mesmos não poderiam ter realizado intervenção previa ao zumbido, deveriam fazer 

uso efetivo dos AASI e apresentar bom estado de saúde geral, estando apto a 

participar da pesquisa, bem como responder aos questionários.  

O cálculo amostral foi baseado em estudo anterior (ROCHA, 2015), em 

que a variação do escore total do questionário THI apontou média 53,07 com desvio 

padrão de 16,63. Adotando-se nível de significância de 5% e poder do teste de 80%, 

para se detectar uma diferença mínima entre os participantes de 20 pontos no 

escore total do questionário, estimou-se que fossem necessários ao menos 15 

sujeitos, conforme o software (LENTH, 2009), como mostra a Figura 2. 
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Figura 2 - Ilustração do teste de análise de força 

   

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

O estudo foi composto por indivíduos adaptados com AASI e GS 

combinados, associados ao aconselhamento, todos a partir dos critérios expostos 

anteriormente. Os pacientes foram atendidos conforme a rotina clínica, sem 

aleatorização da amostra. Esta ordem foi obedecida conforme a demanda dos 

pacientes na Clínica de Fonoaudiologia da FOB - USP e, encaminhamento dos 

mesmos pelas fonoaudiólogas do serviço para a participação do estudo.  

Foram realizadas pré-seleções dos pacientes ingressantes na clínica, 

com queixa de zumbido associado a PA. Após análise dos prontuários, obtenção de 

dados secundários e triagem por meio de contato telefônico em relação ao incômodo 

do zumbido, os pacientes que se enquadravam aos critérios de elegibilidade foram 

convidados a participar da presente pesquisa.  

A amostra foi composta por 40 indivíduos de ambos os sexos, sendo 24 

homens e 16 mulheres, com média de idade de 66,92±8,36 anos. Os tipos mais 

frequentes de zumbido foram: chiado (n=18), apito (n=13), panela de pressão (n=5), 

grilo (n=1), cigarra (n=1), caixa de abelha (n=1) e cachoeira (n=1). 

Em relação ao grau da PA, 17 indivíduos apresentaram grau leve e 23 

apresentaram grau moderado, equivalentes a 42,50% e 57,5% respectivamente. 

Para classificação da PA foram utilizadas as médias dos limiares audiométricos das 

frequências de 0,5; 1; 2 e 4kHz, interpretados segundo a World Health Organization 

(WHO, 2016) conforme consta na tabela abaixo (Tabela 1). 
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Tabela 1 - Classificação da PA 

Classificação da PA Limiares audiométricos 

Leve 26 a 40 dBNA 

Moderada 41 a 60 dBNA 

Severa 61 a 80 dBNA 

Profunda Acima de 81 dBNA 
Legenda: dBNA=decibel nível de audição 
Fonte: WHO, 2016. 

 

A configuração da PA predominante foi descendente, ocorrendo em 

77,5% (n=31) dos casos e plana em 22,5% (n=9). De acordo com dados 

secundários obtidos nos prontuários, a hipótese diagnóstica para todos os 

acometimentos foi etiologia desconhecida. 

As médias dos limiares audiométricos obtidos no diagnóstico 

convencional conforme a norma International Standards Organization (ISO), foram 

de 40,27±8,64dB para a orelha direita e média de 40,92±8,04 dB para orelha 

esquerda.  

Todos os limiares audiométricos obtidos na AAF (9 kHz a 20 kHz) foram 

encontrados abaixo dos padrões de normalidade sugeridos e definidos por Burguetti, 

Peloggia e Carvalho (2004), conforme consta na Tabela 2. 

Nos gráficos 1 e 2 encontram-se os limiares audiométricos específicos por 

frequência para audiometria convencional e de AF para cada uma das orelhas. 

 

 
Legenda: dB=decibel; kHz=quilohertz 

Gráfico 1 - Valores de média, máximo e mínimo dos limiares audiométricos da OD 
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Legenda: dB=decibel; kHz=quilohertz 

Gráfico 2 - Valores de média, máximo e mínimo dos limiares audiométricos da OE 

 

O estudo foi desenvolvido em duas etapas denominadas: Avaliação 

Inicial, e Avaliação Final (após seis meses). A Figura 3 indica as etapas do estudo. 

 

 
Figura 3 - Fluxograma das etapas do estudo 

 

4.2 AVALIAÇÃO INICIAL 

 

4.2.1 Avaliação da audição 
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a. Anamnese e história pregressa da queixa 

A história pregressa da queixa e anamnese convencional foram aplicadas 

na avaliação inicial, sendo o primeiro contato com o paciente. Também foi realizada 

abordagem por meio de anamnese específica do zumbido (Apêndice A), adaptada 

pela pesquisadora com base no modelo de entrevista sugerido pela empresa 

fabricante do AASI e GS utilizados na pesquisa. 

Neste momento foram esclarecidos todos os procedimentos e as etapas 

do estudo, os participantes foram orientados em relação à efetividade da 

intervenção, possibilidades de tratamento do zumbido e importância do uso contínuo 

do AASI para verificação da eficácia. 

 

 b. Audiometria de alta frequência (AAF) e medidas de imitância acústica  

Após avaliação otorrinolaringológica e acolhimento, os indivíduos 

realizaram otoscopia, audiometria tonal convencional e de alta frequência. As 

frequências estendidas avaliadas a partir de 8 kHz foram: 9; 10; 11,2; 12,5; 14; 16 e 

20 kHz. A avaliação foi realizada em sala acusticamente tratada, sendo a AAF em 

cabine acústica, com o audiômetro AC40 da Interacoustics e fones HH200, ambos 

com as calibrações adequadas. Para tal avaliação foram considerados os valores de 

normalidade definidos por Burguetti, Peloggia e Carvalho (2004), conforme a tabela 

abaixo (Tabela 2). 

 

Tabela 2 - Classificação de normalidade de limiares para AF 

Faixa etária 
Frequências 

9 kHz 10 kHz 12,5 kHz 14 kHz 16 kHz 18 kHz 20 kHz 

20-29 anos 15 15 15 15 30 30 10 

30-39 anos 30 30 35 45 55 35 15 

> 40 anos 30 35 55 90 60 40 20 
Legenda: kHz=quilohertz 
Fonte: BURGUETTI; PELOGGIA; CARVALHO, 2004. 

 

As medidas de imitância acústica foram realizadas no mesmo local com o 

equipamento GSI Tymp Star. O intuito foi descartar comprometimentos de orelha 

média e/ou externa.  

Todos os pacientes foram orientados em relação aos procedimentos e 

aos resultados obtidos nos exames realizados. Quando necessário, os mesmos 
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eram reencaminhados para avaliação otorrinolaringológica e posteriormente 

retornavam para o atendimento inicial. 

 

4.2.2 Avaliação do zumbido 

 

a. Questionário THI 

O questionário THI, traduzido e validado para o português brasileiro por 

Ferreira et al. (2005), é composto por 25 questões com três opções de respostas: 

"sim" (quatro pontos), "às vezes" (dois pontos) e "não" (zero pontos). Quanto mais 

elevado for o a pontuação do escore, maior o prejuízo acarretado na QV do 

indivíduo.  

O THI avalia a restrição da atividade causada pelo zumbido, mensura seu 

incômodo geral e determina 3 domínios: funcional (questões um, dois, quatro, sete, 

nove, 12, 13, 15, 18, 20 e 24), emocional (questões três, seis, dez, 14, 16, 17, 21, 22 

e 25) e catastrófico (questões cinco, oito, 11, 19 e 23). Assim, o escore para cada 

aspecto analisado poderá ser de 36 pontos para o aspecto emocional, 44 pontos 

para o aspecto funcional e 20 pontos para o aspecto catastrófico (Anexo C). O 

escore total do teste varia de zero a 100 pontos, que é classificado da seguinte 

maneira:  

• Zero a 16 pontos: grau de incômodo desprezível;  

• 18 a 36 pontos: grau de incômodo leve;  

• 38 a 56 pontos: grau de incômodo moderado;  

• 58 a 76 pontos: grau de incômodo severo; 

• 78 a 100 pontos: grau de incômodo catastrófico.  

O THI é a ferramenta mais completa de avaliação do zumbido, 

especialmente no que tange aos aspectos psicológicos e cotidianos do indivíduo. O 

maior escore total possível corresponde a cem pontos e indica elevado prejuízo na 

QV do paciente devido ao zumbido, já o menor escore possível corresponde a zero 

e indica que o zumbido não acarreta em prejuízo na QV (FERREIRA et al., 2005). 

A aplicação do questionário foi administrada pela pesquisadora que se 

encontrava em contato direto com os pacientes, a fim de assegurar a compreensão do 

conteúdo das respostas, bem como confiabilidade das escolhas. Dessa forma, foram 
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minimizados os possíveis conflitos entre os resultados, impedindo perguntas sem 

respostas. 

 Todos os pacientes foram orientados quanto à aplicação do teste. Foram 

realizadas entrevistas individuais, de maneira assistida, por meio da apresentação das 

questões pela própria pesquisadora. Não foram utilizados sinônimos ou oferecidas 

explicações em outras palavras que não as da questão, para evitar a modificação do 

sentido original da mesma. 

Ao final dos atendimentos foram calculados os valores gerais dos escores 

e por categorias (funcional, emocional e catastrófico), o que permitiu a mensuração 

da restrição de participação do sintoma. 

Posteriormente, o mesmo instrumento foi reaplicado ao final do processo 

de intervenção. As instruções foram mantidas e solicitou-se que os indivíduos 

respondessem às questões conforme a queixa de zumbido naquele momento.  

 

b. Escala Visual Analógica – EVA 

A EVA é utilizada como um instrumento quantitativo que oferece valores 

para mensurar incômodo do zumbido relatado pelos pacientes. É uma ferramenta 

rápida e simples, que fornece dados importantes para comparação de resultados 

com outros testes e grupos. 

Consiste em auxiliar na aferição do incômodo do zumbido para o 

indivíduo e é um instrumento importante para verificação da evolução do paciente 

durante o tratamento. A escala é constituída por uma “régua”, com representações 

gráficas progressivas equivalentes a notas de zero a dez. O uso das figuras produz 

um reforço visual importante, que pode ser recordado pelo paciente e auxiliar na sua 

aplicação (Anexo D).  

Os pacientes foram expostos à EVA e atribuíram os valores referentes ao 

grau subjetivo, gerado pelo incômodo causado pelo zumbido. A análise das 

respostas foi diretamente proporcional: quanto maior o incômodo, maior é o valor 

determinado pelo indivíduo.  O procedimento foi repetido na finalização do processo 

de intervenção, assegurando o entendimento da proposta de reavaliar o incômodo 

do zumbido nos respectivos momentos do tratamento. 
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c. Acufenometria ou medidas psicoacústicas 

A acufenometria é um exame subjetivo que depende da resposta acurada 

do paciente. Para elevar a fidedignidade das respostas é necessário que haja 

engajamento do profissional e um relacionamento de entendimento mútuo, além da 

retestagem. Apesar da subjetividade, é uma medida que auxilia na definição da 

melhor estratégia para o tratamento e auxilia o paciente a equilibrar sua reação 

frente ao incômodo. 

O zumbido foi mensurado por meio da acufenometria, com a pesquisa 

dos limiares psicoacústicos de frequência (pitch) e intensidade (loudness) 

semelhantes à sensação do indivíduo. Esse método é subjetivo e engloba um 

conjunto de técnicas audiológica que visam encontrar um limiar psicoacústico que se 

aproxime o máximo possível do zumbido do paciente, no momento em que se 

encontra a ocorrência do sintoma. 

A acufenometria foi realizada em sala acusticamente tratada, em cabina 

acústica com o audiômetro AC40 da Interacoustic e fones HH200. Os pacientes 

foram orientados a sinalizar com elevação de uma das mãos, quando o sinal 

apresentado fosse o mais próximo ao seu zumbido. 

 

Pesquisa do pitch 

Inicialmente foi pesquisado o pitch do zumbido, por meio da utilização de 

um tom puro ou ruído de banda estreita, dependendo da caracterização do sintoma 

apresentado pelo indivíduo. Os estímulos foram apresentados 10dB acima dos 

limiares audiométricos com a seguinte instrução: “Neste momento, vou apresentar 

vários sons diferentes, para tentarmos medir qual o tipo de som é mais parecido com 

seu zumbido. Entre as duas opções que serão fornecidas, me diga, se é mais grosso 

ou mais fino (o primeiro ou o segundo som), até que seja o mais próximo ao som do 

percebido como seu zumbido” (ROCHA, 2015). 

 

Pesquisa da loudness 

Após a obtenção da frequência estimada do zumbido, foi realizada a 

pesquisa da loudness. Nesta mesma frequência e no seu limiar de audibilidade, foi 

fornecido o sinal acústico e aumentado em passos de 1dB, até que o paciente 

relatasse estar equivalente ao sintoma. Para isso utilizou-se a seguinte instrução: 

“Agora, vamos encontrar o volume do seu zumbido. Vou colocar no som que você 
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escolheu, e aumentar o volume aos poucos até que você me avise quando o som 

ficar próximo a altura do seu zumbido - nem mais alto, nem mais baixo” (ROCHA, 

2015). 

Foram considerados como resultados os valores de nível sensação do 

zumbido, sendo a diferença entre a intensidade sonora do zumbido e o limiar 

audiométrico na mesma frequência, exprimidos em dBNS.  

Este teste depende da capacidade intelectual e de concentração do 

paciente, e inclui habilidade para percepção dos sons de tonalidades diferentes. 

Com isso, foram retestados os limiares, e realizada uma média dos valores obtidos 

nas duas vezes em que foram apresentadas as intensidades dos estímulos 

“selecionados”. 

A acufenometria é importante para averiguar as modificações e involução 

do zumbido, ela quantifica a diminuição da queixa durante a intervenção. 

Especificamente neste estudo, não foi realizada a reavaliação proposta na etapa 

final, devido a supressão (parcial ou total) do sintoma que ocorreu em 42,4% dos 

casos. Não foram realizadas as repetições das medidas mediante a ausência do 

zumbido para que não houvesse simulação da queixa. 

 

Pesquisa do nível mínimo de mascaramento 

A partir da determinação do limiar audiométrico para ruído branco, os 

pacientes foram instruídos a sinalizar quando o chiado exposto encobrisse o seu 

zumbido. De maneira ascendente, foi aumentada a intensidade gradualmente até o 

momento do mascaramento. Não houve nenhuma situação com ausência de 

mascaramento. Devido a isso não foi necessária a interrupção do teste em 80dBNA 

para evitar a exposição do paciente a elevados níveis de pressão sonora sem que 

houvesse necessidade de considerar o nível de sensação (NS), como resposta para 

fins estatísticos. 

Esse procedimento é considerado valioso na avaliação do zumbido, pois 

permite que o profissional avalie se a intervenção com GS tende a ser efetiva, o que 

equilibra as expectativas do paciente e prediz um prognóstico positivo.  
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4.2.3 Aconselhamento 

 

Os pacientes foram submetidos a uma sessão individual de 

aconselhamento informativo, na qual foram abordadas questões pertinentes à 

fisiologia da audição, fisiopatologia do zumbido e da audição. Para isso utilizou-se 

linguagem simples e com apoio de material digital com vídeos e imagens ilustrativas 

propostas pela Siemens Audiology Solutions (SIVANTOS PTE LTDA, 2015) por 

meio do aconselhamento Counseling Suite 3.3 (Figuras 4, 5, 6 e 7). 

 

 
Fonte: SIVANTOS PTE LTD, 2015. 

Figura 4 - Capa do aconselhamento 
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Fonte: SIVANTOS PTE LTD, 2015. 

Figura 5 - Fisiologia da audição 

 

 
Fonte: SIVANTOS PTE LTD, 2015. 

Figura 6 - Audiograma 
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Fonte: SIVANTOS PTE LTD, 2015. 

Figura 7 - Mecanismo do zumbido 

 

4.2.4 Adaptação e verificação do AASI 

 

A seleção, adaptação e verificação dos AASI foi realizada pela 

pesquisadora, em conformidade com o Instrutivo de Saúde Auditiva (BRASIL, 2013). 

Todos os indivíduos foram adaptados com o AASI mini retroauricular com tubo fino e 

olivas (abertas, semiabertas ou fechadas) “Life 501” (Anexo E) conforme as 

características audiológicas, necessidades acústicas e físicas de cada participante. 

Os AASI foram da marca Siemens, e seu modelo disponibilizado pela Clínica de 

Fonoaudiologia deste serviço de saúde auditiva, que foram adquiridos por meio de 

licitações públicas, sem que houvesse necessidade de financiamento específico.   

A programação dos AASI foi realizada em software específico da empresa 

fabricante (Connexx) por intermédio da interface Hi-Pro (Hearing Instrument 

Programer). O programa está inserido na base de dados NOAH v 4.0 instalada no 

computador de mesa com sistema operacional Windows 10. O software da empresa 

permite a programação detalhada de acordo com a abrangência de todos seus 

algoritmos.  

A primeira etapa da programação inicial é denominada “first fit”. Nela 

foram inseridas as informações referentes às características acústicas do tubo fino e 
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olivas, no caso, denominados “life tube” e “life tip”, respectivamente. Além disso, 

neste momento foram determinados alguns detalhes como o nível de aclimatização, 

características acústicas por meio das olivas, número de programas e definição da 

regra prescritiva, como na imagem abaixo (Figura 8): 

 

 
Figura 8 - Tela da etapa “first fit” no Connexx 

 

A programação dos AASI foi realizada em conformidade com a PA (Figura 

9), sem considerações específicas mediante a presença de zumbido nesse 

momento. Os indivíduos foram adaptados da seguinte maneira: adaptação bilateral 

combinada (AASI e GS) e aconselhamento. 

Com intuito de assegurar o uso efetivo dos AASI e verificar a eficácia da 

terapia sonora, foi ativado apenas um programa denominado “universal”, com a 

estimulação do amplificador e gerador concomitantemente. Todos os participantes 

foram orientados quanto ao uso e manuseio dos AASI, além do uso efetivo por um 

período mínimo de 8 horas diárias que foi monitorado no retorno do atendimento 

através da leitura do algoritmo datalogging. 
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Figura 9 - Tela da programação básica do AASI 

 

Após a programação dos AASI foi realizado o procedimento de verificação 

da adaptação por meio das medidas com microfone sonda, método objetivo que 

engloba as características físicas da orelha na resposta amplificada. As medidas 

com microfone sonda são fundamentais, pois além de agregar as diferenças 

individuais entre os condutos auditivos externos (CAE), possibilita avaliar a que 

amplificação a que o paciente está sendo exposto em diferentes tipos de 

intensidade. É importante ressaltar que a aplicabilidade das características 

eletroacústicas da ficha técnica não é totalmente compatível com os valores reais 

amplificados, visto que as mensurações foram realizadas em acopladores e 

simuladores de orelha. 

As medidas com microfone sonda foram realizadas em sala 

acusticamente tratada por meio do equipamento Aurical Free Fit da marca GN 

Otometrics (Figura 10). A sala apresentava tamanho suficiente para que o paciente 

ficasse sentado a 1m de distância do alto-falante, posicionado em 0˚ azimute. Para a 

obtenção das medidas realizadas em orelha real, utilizou-se o método geométrico 

para o posicionamento do tubo sonda. Sendo assim, o tubo sonda foi alinhado na 

posição medial do tubo fino e medido de forma a ficar entre 5,0 e 6,0mm de 

distância da membrana timpânica. Foi utilizado um anel marcador, posicionado na 

incisura intertrágica, para identificar o comprimento do tubo sonda a ser inserido no 

CAE do paciente (Figura 11). 
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Fonte: Otometrics [homepage na internet]. AURICAL FreeFit. Taastrup: Otometrics A/S; 2017 [acesso em 2016 

dez 18]. Disponível em: http://www.otometrics.com/solutions/hearing-aid-fitting-system-aurical/real-ear-measurements-rem-
aurical-freefit#support. 

Figura 10 - Imagem ilustrativa do equipamento Aurical Free Fit 

 

 
Fonte: Otometrics [homepage na internet]. AURICAL FreeFit. Taastrup: Otometrics A/S; 2017 [acesso em 2016 

dez 18]. Disponível em: http://www.otometrics.com/solutions/hearing-aid-fitting-system-aurical/real-ear-measurements-rem-
aurical-freefit#support. 

Figura 11 - Imagem ilustrativa do posicionamento do equipamento (A) e do anel marcador (B) 

 

Esse posicionamento pôde ser confirmado a partir da curva da 

ressonância da orelha externa (Real ear unaided response - REUR), em que a curva 

mensurada deve estar acima da linha de base, conforme proposto pelas instruções 

do equipamento (Figura 12) para verificar se a resposta é típica ou não, e assegurar 

o posicionamento adequado do tubo sonda. 

 

A B 
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Figura 12 - Tela ilustrativa da curva REUR e da linha de base gerada pelo equipamento Aurical Free 

Fit 

 

Para essa verificação da amplificação foi selecionado o método prescritivo 

desenvolvido pela National Acoustic Laboratories (NAL) denominado NAL NL1 

(Figura 13), para AASI não-linear. O método é compatível com a regra do 

equipamento em que foram realizadas as mensurações para verificação da 

efetividade da amplificação.  

Para todas as mensurações realizadas, os valores de resposta de 

ressonância com uso da amplificação (Real ear aided response - REAR) obtidos na 

faixa frequência de 0,125 a 8kHz, para níveis de entrada de 50, 65 e 80 Decibel 

Nível de Pressão Sonora (dBNPS), foram comparados, respectivamente, aos seus 

targets da regra NAL-NL1 para sons fracos, médios e fortes (Figura 14). Foram 

consideradas respostas equiparadas quando a diferença entre o target para REAR e 

o valor obtido em orelha real não ultrapassasse 10dB para mais ou para menos 

(DILLON, 2001). 
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Figura 13 - Tela ilustrativa da seleção da regra prescritiva NAL NL1 

 

 
Figura 14 - Tela ilustrativa da medida REAR 

 

4.2.5 Adaptação e verificação do GS 

 

O presente estudo priorizou a mensuração em orelha real do GS. Essa 

mensuração é equivalente a única medida objetiva para avaliar a intervenção do 

zumbido, sem que haja até o momento registros na literatura sobre esse 

procedimento.   

A programação e verificação do GS foi realizada de modo ascendente. 

Dessa maneira, o ruído foi iniciado conforme a sugestão padrão do software e 
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aumentado gradualmente até a sinalização do paciente ao encontrar o ponto de 

audibilidade e conforto. 

Para isto, os pacientes foram previamente informados sobre o uso do 

dispositivo durante o aconselhamento. O momento da adaptação ocorreu após a 

finalização da verificação dos AASI, em que foram fornecidas as seguintes 

instruções: “Estes aparelhos auditivos tem a função de melhorar sua audição e 

também seu zumbido. Primeiramente você já percebeu os benefícios, pois os 

aparelhos vão amplificar os sons ambientais melhorando sua audição e também 

amenizar a sensação do seu zumbido. Agora, vou ativar um chiado parecido com 

uma chuva que auxiliará nesse tratamento, favorecendo a terapia sonora como se 

fosse um remédio que temos que tomar todo dia para melhorar. Esse chiado tem 

que ficar auditivamente confortável, não importa qual altura escolhida, se no mesmo 

tom que seu zumbido ou não. Assim, vamos auxiliar sistema auditivo e seu cérebro 

deixarem de se incomodar ou de perceber esse barulho” (ROCHA, 2015). 

O software Connexx só permite que o GS seja ajustado por meio de sua 

intensidade geral do ruído, sem que haja ajuste por frequência neste modo de 

adaptação combinado. O mesmo sugere um valor médio que se encontra no meio 

de uma “linha” graduada, estando o tom passível de modificação da intensidade que 

altera o posicionamento do marcador “para os lados” conforme a audibilidade e o 

conforto do paciente (Figura 15). Não foram utilizados algoritmos específicos, e a 

adaptação foi realizada conforme a sugestão proposta pela empresa fornecedora do 

dispositivo. 

 A verificação do GS também foi realizada por meio do equipamento 

Aurical Free Fit da marca GN Otometrics. O Aurical Free Fit oferece uma maneira 

eficiente de verificar os AASI com recurso do GS para gerenciamento do zumbido. 

Por meio do software OTOsuite PMM, o Aurical permite o acesso direto aos dados 

do zumbido a partir de um conjunto de marcadores adicional que se sobrepõe ao 

audiograma a partir das medidas psicoacústicas (Figura 16). Os marcadores estão 

disponíveis nos modos Orelha Real e Acoplador de 2cc, e são avaliados na tela 

“FreeStyle”. Este dado auxilia na orientação durante o processo de adaptação e 

verificação, e resulta em um melhor prognóstico. 
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Figura 15 - Tela ilustrativa do cursor de programação do GS 

 

 
Figura 16 - Tela ilustrativa dos recursos do Aurical Free Fit nas mensurações psicacústicas do 

zumbido 

 

Dessa maneira, é possível que as medidas estabelecidas para a 

intervenção sejam verificadas, a fim de observar se são apropriadas ao programa 

estabelecido. É possível sintonizar e verificar se a estimulação se encontra em faixa 

audível ou se aproxima do nível de intensidade e frequência necessárias, conforme 

a abordagem proposta para a terapia sonora. 

Com essas medidas, o profissional pode predizer que o ruído 

determinado pelo paciente para estimulação está sendo efetivo - pois as abordagens 



4 Material e Métodos 76 

sugerem que o próprio paciente escolha sua estimulação acústica, não permitindo 

que ocorra o mascaramento do zumbido. Além de favorecer a verificação resultados, 

monitoramento do processo de gerenciamento do sintoma e esclarecimento ao 

paciente sobre seu tratamento e progressos.  

 

a.  Orelha real 

O procedimento foi realizado em sala acusticamente tratada, utilizou-se o 

equipamento e as normas citadas anteriormente. Para verificação do GS foram 

realizadas as medidas com microfone sonda no modo “live”, método objetivo que 

expressa a curva do ruído branco que é fornecido no CAE (Figura 17). Foi 

selecionado o protocolo desenvolvido pela pesquisadora que se encontra no 

software do equipamento para traçar a curva referente ao ruído. 

 

 
Figura 17 - Exemplo da curva obtida pela medida in situ (orelha real) e marcação da medida 

psicoacústica (acufenometria) como um “T” de tinnitus 

 

Assim, foi mensurada a “curva do ruído” fornecido ao paciente conforme 

sua escolha do ponto de audibilidade e conforto, bem como foi caracterizada e 

analisada mediante ao “SPLograma” (Sound Pressure Level – SPL) e a 

acufenometria, para disponibilizar indicadores da intervenção e verificar a efetividade 

da estimulação auditiva proposta. 
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O SPLograma é um gráfico representativo dos limiares audiométricos em 

função da frequência em uma escala de dBNPS. Ele se difere do audiograma, que é 

um gráfico representativo dos limiares audiométricos em função da frequência, em 

uma escala de dBNA. 

Considerando o fato de que acufenometria foi obtida em dBNA e inserida 

no software Otosuite da mesma maneira, foi realizada a transcrição dos limiares 

para níveis de pressão sonora (NPS) por meio do próprio software NOAh, para que 

assim, fosse gerado um target e um valor em NPS para o limiar psicoacústico. 

A “verificação do GS” ou “curva do GS” são ditas como a diferença entre o 

limiar psicoacústico obtido na acufenometria e a curva traçada pela avaliação em 

orelha real naquela frequência específica, por exemplo como ilustra a imagem 

abaixo (Figura 18). 

 

 

Figura 18 - Ilustração do parâmetro para avaliação das curvas do GS realizado para análise 

estatística por meio da seta de cor azul 

 

4.3 ACOMPANHAMENTO 

 

Após três meses da Avaliação Inicial, todos os pacientes retornaram aos 

atendimentos para realização de ajustes finos das programações dos AASI, 

conforme as necessidades individuais. Nesta etapa, foram realizados ajustes 
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também dos GS conforme a progressão do tratamento e melhoria da queixa, 

havendo, inclusive, a supressão e remissão do zumbido em alguns casos.  

 

4.4 AVALIAÇÃO FINAL 

 

Após seis meses da realização da Avaliação Inicial, todos os pacientes 

retornaram ao atendimento. Foram reaplicados os protocolos pertinentes ao 

desenvolvimento de estudo. 

 

4.5 MÉTODOS DE ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram registrados no Microsoft Office Excel a partir da 

distribuição dos pacientes. Os dados foram tabulados e descritos de acordo com a 

análise estatística descritiva das variáveis quantitativas nominais e ordinais.  

A análise dos resultados foi realizada com base na estatística descritiva, 

indutiva ou inferencial. Todos os procedimentos estatísticos foram executados no 

programa Statistica versão 10.0 (Stat Soft Inc, Tulsa, USA), adotando-se nível de 

significância de 5%.  

Para a análise descritiva, foram utilizados a média e o desvio padrão de 

todas as variáveis numéricas do estudo. Já para análise inferencial realizada por 

meio das correlações foi utilizado teste de Correlação de Spearman e para as 

comparações o Teste T-Pareado. 

Os dados de valor diagnóstico, que não tiveram alteração no decorrer do 

estudo, foram apresentados de maneira descritiva por meio de tabelas na 

composição da amostra. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO GERADOR DE SOM 

  

O gráfico abaixo representa a verificação do GS por meio do cálculo das 

médias dos valores obtidos na avaliação em orelha real (dBNPS) por frequência, em 

ambas as orelhas. Tais valores são referentes ao ajuste inicial do GS. 

 

 
Legenda: OD=orelha direita; OE=orelha esquerda 

Gráfico 3 - Gráfico de barras da variável verificação do GS em suas distintas frequências (dBNPS) 

 

A tabela abaixo indica as ocorrências dos limiares da acufenometria bem 

como a verificação do GS por meio da subtração entre o ponto do zumbido e da 

curva traçada em orelha real em ambas as orelhas. 

 

Tabela 3 – Caracterização da acufenometria e medidas em orelha real por meio de valores mínimos e 

máximos, conforme as frequências encontradas na primeira etapa de avaliação 

Frequência (Hz) Orelhas 
Acufenometria dBNPS Orelha Real dBNPS Diferença dBNPS 

Mínimo Máximo Mínimo  Máximo Mínimo Máximo 
2.000 9 39 75 43 55 2 26 
3.000 9 56 75 44 62 9 26 
4.000 16 52 83 44 62 3 40 
6.000 27 66 95 35 51 25 60 
8.000 19 66 100 34 46 26 62 

Análise descritiva 
Legenda: Hz=hertz; dBNPS=decibel nível de pressão sonora 
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5.2 COMPARAÇÃO ENTRE AVALIAÇÃO INICIAL E AVALIAÇÃO FINAL 

 

Dos 40 indivíduos avaliados, 21 não apresentavam mais a queixa de 

zumbido no Acompanhamento aos três meses de intervenção, sendo desativado o 

GS. Nesta mesma etapa, os outros 19 indivíduos mantiveram a terapia sonora 

devido a presença da queixa, contudo, apenas 5 deles apresentavam o zumbido no 

momento da retomada dos procedimentos. 

No momento da Avaliação Final, destes 19 indivíduos, apenas 8 

permitiram a desativação do GS, havendo 11 indivíduos com queixas intermitentes 

(7=frequentes e 4=esporádicas) que solicitaram a manutenção da terapia sonora 

mesmo na ausência da queixa. 

Foram calculados os valores mínimos, máximos, médias e os desvios-

padrões das variáveis numéricas no THI, na EVA e na acufenometria antes da 

intervenção e posteriormente a 6 meses. As diferenças entre as médias da amostra 

foram realizadas por meio da análise descritiva e as comparações por meio do Teste 

T-Pareado encontrando-se nas tabelas 4, 5 e 6, a seguir. 

A Tabela 4 descreve os valores mínimos, máximos, média, desvio padrão 

e o resultado do Teste T-Pareado indicando os valores de p do THI na Avaliação 

Inicial e Avaliação Final. 

 
Tabela 4 - Comparação entre os valores mínimos, máximos, média e valores de p do teste t-pareado 

das respostas obtidas para o THI - escore total, categorias funcional, emocional e catastrófico nas 

duas etapas de avaliação 

THI   Mínimo Máximo Média ± DP p 

Escore Total 
AI 34,00 82,00 57,75 ± 11,66 

0,001* 
AF 0,00 48,00 17,85 ± 10,84 

Funcional 
AI 12,00 44,00 28,8 ± 7,08 

0,001* 
AF 0,00 22,00 8,3 ± 5,48 

Emocional 
AI 6,00 26,00 17,45 ± 4,81 

0,001* 
AF 0,00 16,00 5,95 ± 4,13 

Catastrófico 
AI 2,00 20,00 11,05 ± 3,86 

 0,001* 
AF 0,00 10,00 3,5 ± 2,59 

*p<0,05 – Teste T-Pareado 
Legenda: DP=desvio padrão; AI=Avaliação Inicial; AF=Avaliação Final; THI=Tinnitus Handicap Inventory; *estatisticamente 
significante 

 

A Tabela 5 descreve os valores mínimos, máximos, média, desvio padrão 

e o resultado do Teste T-Pareado indicando os valores de p da EVA na Avaliação 

Inicial e Avaliação Final. 
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Tabela 5 - Comparação entre os valores mínimos, máximos, média e valores de p do teste t-pareado 

das respostas obtidas para a EVA nas duas etapas de avaliação 

EVA Mínimo Máximo Média ± DP p 

AI 6,00 10,00 7,92 ± 0,97 
0,001* 

AF 0,00 6,00 2,85 ± 1,54 
*p<0,05 – Teste T-Pareado 
Legenda: DP=desvio padrão; AI=Avaliação Inicial; AF=Avaliação Final; EVA=Escala Visual Analógica; *estatisticamente 
significante 

 

Os resultados dos limiares psicoacústicos da acufenometria na etapa de 

avaliação estão descritos na Tabela 6. Na situação de Avaliação Final não houve 

necessidade de exposição dos dados de maneira estatística, considerando que a 

queixa de zumbido não era mais constante a partir da supressão e remissão do 

sintoma, não havendo a realização do procedimento no retorno de todos os 

pacientes. 

 

Tabela 6 - Valores mínimos, máximos, média e DP das respostas obtidas na acufenometria na 

Avaliação Inicial 

Acufenometria   Mínimo Máximo Média ± DP 

Sensação de frequência do zumbido (kHz) 
OD 2,00 8,00 5,32 ± 2,06 

OE 2,00 8,00 5,25 ± 2,07 

Sensação de intensidade do zumbido (dBNS) 
OD -10,00 12,00 2,12 ± 5,93 

OE -11,00 18,00 1,95 ± 6,48 

Limiar mínimo de mascaramento (dBNS) 
OD -7,00 12,00 3,47 ± 5,36 

OE -9,00 14,00 3,22 ± 5,54 
Análise descritiva 
Legenda: DP=desvio padrão; OD=orelha direita; OE=orelha esquerda; kHz=quilohertz; dBNS=decibel nível de sensação 

 

5.3 CORRELAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DO GERADOR DE SOM ENTRE AS 

VARIÁVEIS 

 

As correlações de Spearman realizadas entre os resultados das variáveis 

estudadas encontram-se nos gráficos 4, 5 e 6 bem como nas tabelas 7, 8, 9,10 e 11.  

O gráfico abaixo representa a correlação da variável acufenometria 

(medida apenas de pitch e loudness) por meio da diferença entre o limiar do 

zumbido e o pico da curva naquela mesma frequência, em ambas as orelhas. 
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Legenda:  r=coeficiente de correlação; p<0,05 

Gráfico 4 - Gráfico de dispersão das variáveis acufenometria na OD e OE 

 

5.3.1 Correlação entre o THI e a EVA na Avaliação Inicial e na Avaliação Final 

 

Os gráficos abaixo ilustram a correlação entre as variáveis THI e EVA 

antes e depois da intervenção, demonstrando que são ferramentas compatíveis para 

avaliação do zumbido.  
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Legenda:  r=coeficiente de correlação; p<0,05 

Gráfico 5 - Gráfico de dispersão das variáveis THI e EVA antes da intervenção 

 

 
Legenda:  r=coeficiente de correlação; p<0,05 

Gráfico 6 - Gráfico de dispersão das variáveis THI e EVA após a intervenção 
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5.3.2 Correlação entre o THI e a acufenometria 

 

A tabela abaixo apresenta as correlações realizadas entre as variáveis 

THI e acufenometria. Foram observados valores significativos para todas as 

subescalas em relação a medida psicoacústica de intensidade. 

 

Tabela 7 - Valores de r e p da correlação de Spearman entre a as variáveis THI e acufenometria 

Acufenometria  
  

THI 
Total Funcional Emocional Catastrófico 

  r p r p r p r p 

Sensação de 
frequência do 
zumbido (kHz) 

AI 
OD -0,16 0,321 -0,24 0,125 0,01 0,959 0,15 0,345 

OE -0,21 0,189 -0,26 0,102 -0,03 0,843 0,01 0,945 

AF 
OD 0,17 0,275 0,18 0,248 0,14 0,374 0,08 0,617 

OE 0,17 0,286 0,19 0,224 0,13 0,392 0,05 0,747 

Sensação de 
intensidade do 

zumbido 
(dBNS) 

AI 
OD -0,07 0,631 -0,05 0,753 0,13 0,404 0,40* 0,896 

OE 0,08 0,581 0,05 0,715 0,31* 0,048 -0,26 0,964 

AF 
OD 0,35* 0,235 0,39* 0,125 0,29 0,668 0,19 0,221 

OE 0,18 0,247 0,21 0,184 0,21 0,173 -0,02 0,884 

Limiar mínimo 
de 

mascaramento 
(dBNS) 

AI 
OD 0,02 0,855 0,09 0,565 0,03 0,843 -0,26 0,963 

OE -0,12 0,430 -0,15 0,340 -0,30 0,557 0,24 0,131 

AF 
OD 0,25 0,118 0,22 0,166 0,27 0,087 0,12 0,430 

OE -0,18 0,252 -0,27 0,835 -0,11 0,497 -0,10 0,946 
*p<0,05 – Correlação de Spearman 
Legenda: THI=Tinnitus Handicap Inventory; OD=orelha direita; OE=orelha esquerda; kHz=quilohertz; dBNS=decibel nível de 
sensação; AI=Avaliação Inicial; AF=Avaliação Final; *estatisticamente significante; r=coeficiente de correlação 

 

5.3.3 Correlação entre a EVA e a acufenometria 

 

A tabela abaixo apresenta as correlações realizadas entre as variáveis 

EVA e acufenometria. Houve diferença estatisticamente significativa entre a EVA e a 

intensidade na avaliação final. 

 

Tabela 8 - Valores de r e p da correlação de Spearman entre a as variáveis EVA e acufenometria 

EVA 

Sensação de frequência 
do zumbido (kHz) 

Sensação de intensidade do 
zumbido (dBNS) 

Limiar mínimo de 
mascaramento (dBNS) 

OD OE OD OE OD OE 

r p r p r p r p r p r p 

AI -0,10 0,410 0,05 0,170 -0,14 0,371 -0,09 0,560 -0,10 0,530 -0,03 0,740 

AF 0,07 0,610 0,08 0,640 0,44* 0,409 0,17 0,270 0,24 0,120 -0,18 0,260 
*p<0,05 – Correlação de Spearman 
Legenda: EVA=Escala Visual Analógica; OD=orelha direita; OE=orelha esquerda; kHz=quilohertz; dBNS=decibel nível de 
sensação; AI=Avaliação Inicial; AF=Avaliação Final; *estatisticamente significante; r=coeficiente de correlação 
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5.3.4 Correlação entre a verificação do GS e o THI 

 

A tabela 9 apresenta as correlações realizadas entre as variáveis GS e o 

THI. Não houve diferença estatisticamente significativa entre as mesmas. 
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Tabela 9 - Valores de r e p da correlação de Spearman entre a as variáveis GS e o THI 

GS 

Total Funcional Emocional Catastrófico 

OD OE OD OE OD OE OD OE 

r p r p r p r p r p r p r p r p 

AI -0,09 0,550 -0,17 0,280 -0,12 0,420 -0,09 0,560 0,02 0,880 -0,08 0,590 0,11 0,490 -0,08 0,610 

AF 0,07 0,620 0,16 0,280 0,10 0,500 0,20 0,200 0,03 0,840 0,03 0,480 0,05 0,730 0,08 0,580 
*p<0,05 – Correlação de Spearman 
Legenda: GS=gerador de som; OD=orelha direita; OE=orelha esquerda; AI=Avaliação Inicial; AF=Avaliação Final; *estatisticamente significante; r=coeficiente de correlação 
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5.3.5 Correlação entre a verificação do GS e a EVA 

 

A tabela abaixo apresenta as correlações realizadas entre as variáveis 

GS e a EVA. Houve diferença estatisticamente significativa entre as mesmas na 

avaliação inicial. 

 

Tabela 10 - Valores de r e p da correlação de Spearman entre a as variáveis GS e a EVA 

EVA 
GS 

OD OE 
r p r p 

AI -0,11 0,460 -0,34* 0,280 
AF -0,09 0,540 -0,04 0,780 

*p<0,05 – Correlação de Spearman 
Legenda: EVA=Escala Visual Analógica; OD=orelha direita; OE=orelha esquerda; GS=gerados de som; AI=Avaliação Inicial; 
AF=Avaliação Final; *estatisticamente significante; r=coeficiente de correlação 

 
5.3.6 Correlação entre a verificação do GS e acufenometria 

 

A tabela 11 apresenta as correlações realizadas entre as variáveis GS e 

acufenometria. Houve diferença estatisticamente significativa entre o GS e a 

sensação de frequência, bem como no MML. 

 

Tabela 11 - Valores de r e p da correlação de Spearman entre a as variáveis GS e acufenometria 

  

Sensação de frequência do 
zumbido (kHz) 

Sensação de intensidade do 
zumbido (dBNS) 

Limiar mínimo de 
mascaramento (dBNS) 

OD OE OD OE OD OE 

r p r p r p r p r p r p 

GS 0,74* 0,265 0,63* 0,920 -0,04 0,766 -0,02 0,897 -0,38* 0,144 -0,18 0,258 
*p<0,05 – Correlação de Spearman 
Legenda: GS=gerador de som; OD=orelha direita; OE=orelha esquerda; kHz=quilohertz; dBNS=decibel nível de sensação; 
*estatisticamente significante; r=coeficiente de correlação 
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6 DISCUSSÃO 

 

Diante do aumento da população em busca do tratamento para o 

zumbido, constatada em serviços de saúde auditiva, é necessário estabelecer 

diretrizes para o processo de intervenção. Para que essa realidade se modifique, 

são necessários estudos que subsidiem a prática clínica dos profissionais 

especialistas, como no presente trabalho. 

A amostra da pesquisa foi composta predominantemente pelo sexo 

masculino, sendo 24 homens (60%) e 16 mulheres (40%), sugerindo que suas 

condições ocupacionais e exposição a maiores situações insalubres pode ter 

favorecido a incidência de lesões cocleares, bem como a queixa do zumbido. Alguns 

dados semelhantes foram observados em estudo de Martines et al. (2010), que 

encontrou predominância masculina de 61,24%, e em estudo de Cabreira (2016) 

que obteve 68,6% de homens em sua amostra. Contudo, estudos de Ferreira, 

Ramos Júnior e Mendes (2009), Pinto, Sanchez e Tomita (2010), Oiticica e Bittar 

(2015) e Rocha (2015) observaram que essa variável foi mais evidente em 

mulheres, não havendo consenso sobre a incidência do sexo nos estudos científicos 

de zumbido.  

O grupo estudado foi composto por indivíduos com média de idade de 

66,92 anos (mínimo=47 e máximo=80), semelhante a pesquisas desenvolvidas 

anteriormente que em sua caracterização obtiveram pacientes com média de idade 

superior a 60 anos, e destacaram a intensa insatisfação gerada pelo zumbido nessa 

faixa etária, o que acarreta problemas de sono e emocionais (PINTO; HOSHINO; 

TOMITA, 2008; FERREIRA; RAMOS JÚNIOR; MENDES, 2009; PARAZZINI et al., 

2011; GIBRIN; MELO; MARCHIORI, 2013). Estudo de Oiticica e Bittar (2015) 

apontou que a prevalência do zumbido foi aumentada em indivíduos com mais de 65 

anos de idade. Esta é uma realidade prevalente, em que a maior parte dos estudos 

referem o aumento da idade compatível com a incidência ou aumento da queixa não 

apenas em estudos de zumbido, mas também de PA e presença de zumbido em 

audiometria normal, com limiares de AF rebaixados. Shargorodsky, Curhan e Farwell 

(2010) referem que o zumbido tende a incidir e aumentar conforme o aumento da 

idade, principalmente entre 60 e 69 anos.  
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As avaliações audiométricas realizadas evidenciaram o equilíbrio entre os 

indivíduos da população estudada, visto que 17 deles apresentaram grau leve e 23 

grau moderado, equivalentes a 42,50% e 57,50%, respectivamente.  

Os participantes da pesquisa realizaram AAF, pois estes achados podem 

explicar a queixa de redução da audição em portadores de zumbido e contribuir para 

o conhecimento dos mecanismos fisiológicos que provocam esse sintoma, bem 

como auxiliar na detecção precoce da PA (FIGUEREDO; CORONA, 2007). Esta 

avaliação tem como objetivo complementação diagnóstica em indivíduos com PA e 

substancial importância na presença de zumbido com audiometria normal. 

 

6.1 CARACTERIZAÇÃO DO GERADOR DE SOM 

  

No gráfico 3 foram representadas as médias dos valores encontrados em 

todas as frequências da curva gerada em orelha real por orelha. Foi possível 

observar que a estimulação entre as orelhas foi próxima e houve diferença 

estatisticamente significativa entre as mesmas, o que sugere que em ambos os 

lados foi selecionado o mesmo tipo de terapia sonora. 

A pesquisa da frequência do zumbido apontou limiares psicoacústicos 

agudos, sem estender-se às AF (Tabela 3), fator este que favoreceu o prognóstico 

positivo após a intervenção por meio da terapia sonora. De acordo com a literatura, 

os resultados são satisfatórios quando a frequência do zumbido se encontra entre os 

limites da faixa de frequência amplificável abrangida pelo AASI adaptado 

(SCHAETTE et al., 2010; MCNEILL et al., 2012). Concordando com este achado, a 

totalidade da amostra apresentou limiares de frequência dentro da região da 

amplificação e do GS, com faixa de frequência até 8kHz, o que favoreceu a melhoria 

da queixa.   

Os dados gerais das curvas do GS dos 40 pacientes se encontram no 

Apêndice B, nele é possível observar que as características de seleção do GS são 

muito variáveis, contudo, beneficiam o usuário e acarretam em sucesso na 

intervenção mesmo sem a existência de um padrão de estimulação. 

A totalidade da amostra fez uso efetivo dos AASI conforme o datalogging 

(média de 8,1 horas de uso diário) sugerindo satisfação com as adaptações, 

programações e ajustes acústicos e físicos realizados conforme as necessidades 

individuais no acompanhamento realizado.  
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O uso efetivo do AASI combinado ao GS foi bastante benéfico, 

especialmente com a inserção do ruído white noise, sendo encontrado na literatura o 

estabelecimento deste como um estímulo confortável que apresenta bons resultados 

(CARRABBA et al., 2009; SWEETOW; SABES, 2010), apesar de alguns estudos 

sugerirem outros tipos, como ruído de fala (speech noise) por exemplo (ITO; SOMA; 

ANDO, 2009). Alguns dos pacientes apresentaram supressão parcial ou remissão 

total do zumbido no momento do acompanhamento e avaliação final, 

impossibilitando que os dados fossem coletados novamente. Consequentemente, foi 

inviável realizar a análise estatística em função dessa ausência de valores. Contudo, 

mesmo sem a análise específica, a acufenometria é um dado que prediz o 

prognóstico positivo, pois sugere que o uso do AASI combinado ao GS proporcionou 

a melhora do incômodo ou ausência total da queixa em um curto período de tempo 

(de três a seis meses). Estes dados permitem inferir que esses pacientes passaram 

pelo processo de habituação. 

 

6.2 COMPARAÇÃO ENTRE AVALIAÇÃO INICIAL E AVALIAÇÃO FINAL  

 

Pacientes com queixa de zumbido podem apresentar graus de incômodo 

variados com o sintoma, com maior ou menor impacto na QV. Dois fatores 

relacionados ao zumbido são importantes e devem ser diferenciados: a intensidade 

do sinal do zumbido e a severidade do sintoma, ou seja, o incômodo que ele 

provoca na vida do paciente (PINTO; SANCHEZ; TOMITA, 2010). 

Constantemente na prática clínica alguns pacientes classificam o zumbido 

como prioridade para buscar intervenção e relacionam todos os seus déficits, 

inclusive comunicativos, exclusivamente ao zumbido. Ao considerar que a PA 

geralmente apresenta incidência gradual, a perda dessa acuidade diversas vezes 

não é percebida. Já o acometimento do zumbido, seja ele constante ou esporádico, 

gera reações emocionais que exaltam o sistema nervoso. 

A mensuração dessas dificuldades é de extrema importância, visto que 

possibilita orientar o paciente e em muitas das situações auxiliar no discernimento 

de suas queixas e déficits, para que haja engajamento na intervenção proposta. 

Folmer e Carrol (2006) consideram que, independente da queixa exclusiva de 

zumbido, a intervenção por meio dos AASI é geralmente benéfica para pacientes 



6 Discussão 96 

com zumbido que também têm PA, acarretando em benefícios adicionais ao 

zumbido com melhora da audição e comunicação.  

A comunidade cientifica sugere o THI como a ferramenta chave para a 

verificação do incômodo causado pelo zumbido e avaliação do benefício da 

intervenção (FERREIRA et al., 2005; TYLER, 2006; LANDGREBE et al., 2012). O 

questionário foi utilizado neste estudo, e auxiliou na avaliação da repercussão do 

zumbido na QV do indivíduo, além de possibilitar a análise pontual das escalas 

funcionais, emocionais e catastrófica, o que permitiu observar a evolução do quadro 

clínico dos grupos estudados.  

Os dados do THI obtidos na avaliação inicial correspondem a valores 

equivalentes à um grau de incômodo moderado, sendo a média de 57,75 pontos 

para escore total e 28,80 para aspecto funcional, 17,45 para aspecto emocional e 

11,05 para aspecto catastrófico (Tabela 4). Apesar de serem pontuações 

aparentemente “decrescentes”, conforme as subescalas, os números variaram com 

a quantidade de questões, como explicado na metodologia. Estudo de Pinto, 

Sanchez e Tomita (2010) ressalta que, apesar da mensuração dos graus de 

incômodo, há impactos distintos na QV dos pacientes. Neste caso, o escore total e 

todas as subescalas avaliadas apresentaram diferença estatisticamente 

significativas para o questionário THI, sendo a média inicial classificada como 

incômodo moderado reduzida para incômodo discreto. 

Estes dados sugerem que o grau de incômodo moderado seja motivação 

suficiente para buscar intervenção para o zumbido associado a queixa auditiva. A 

população estudada apresentou redução acentuada do handicap de maneira gradual 

e progressiva, concordando com estudo de Rocha (2015).  

A comparação do THI nas avaliações final e inicial (Tabela 4) expõe 

diferenças estatisticamente significantes com p<0,001 para o escore total e todas as 

subescalas estudadas (funcional, emocional e catastrófica). Os resultados da 

amostra apontam que a média do grau de incômodo moderado foi reduzida para 

incômodo discreto. A redução foi maior que 20 pontos em 100% dos pacientes, o 

que indica o benefício da estimulação acústica a partir da retomada da homeostase 

por meio da reabilitação auditiva com uso do AASI combinado ao GS. Esses 

resultados positivos corroboram diversos estudos que comprovaram também o 

benefício fornecido pela terapia acústica (SWEETOW; SABES, 2010; PARAZZINI et 

al., 2011; SANTOS, 2013; ROCHA; MONDELLI, 2016; SUZUKI et al., 2016). 
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A mesma interpretação sobre o grau de incômodo aconteceu com o 

instrumento EVA, que também foi comparado nas avaliações inicial e final (Tabela 

5). Observou-se diferença estatisticamente significante com p<0,001 para a 

pontuação total, apontando uma redução importante do incômodo. A média inicial 

obtida foi de 7,92, e ao final do estudo a média reduziu para 2,85, sendo a média 

inicial classificada como incômodo moderado reduzida para incômodo discreto. 

Estes resultados revelam a relação entre os dois métodos de avaliação (THI e EVA), 

considerando que ambos apresentam uma correlação forte com os resultados 

(Gráficos 5 e 6). Nascimento (2015) já havia constatado esse dado, concordando 

com as análises do presente estudo. 

A EVA também é um instrumento importante de avaliação, que possibilita 

o monitoramento da intervenção de maneira pontual associado ao apoio visual. Ela 

vem sendo utilizada como um instrumento quantitativo que oferece valores para 

mensurar o grau e incômodo do zumbido relatado pelos pacientes. É uma 

ferramenta rápida e simples, que fornece dados importantes para comparação de 

resultados com outros testes e grupos, conforme concordam Meikle et al. (2008). 

O presente estudo correlacionou ambos os métodos de avaliação (THI e 

EVA) e verificou que há a tendência de uma forte correlação entre as ferramentas 

antes da intervenção (Gráfico 5). Estes dados foram concordantes com o estudo de 

Figueiredo, Azevedo e Oliveira (2009) que verificou a existência da correlação entre 

as variáveis, e demonstrou a confiabilidade de ambos os métodos de avaliação. O 

mesmo pôde ser verificado no instante da avaliação final, apesar da existência de 

uma forte correlação houve a dispersão dos dados, mas ambas as medidas ainda 

mantiveram a linha de tendência após a intervenção (Gráfico 6). 

Além da avaliação do incômodo, sugere-se a mensuração do zumbido por 

meio da acufenometria. Estudo de Menezes e Santos Filha (2005) ressalta que a 

principal vantagem da acufenometria é baseada na possibilidade de monitoramento 

da real intensidade do zumbido e por consequência, o acompanhamento do 

tratamento.   

Apesar de sua importância, a acufenometria é uma verificação 

extremamente subjetiva, que por muito tempo acreditou-se ser parcialmente válida. 

No entanto, na prática clínica, principalmente que compõe o presente estudo, 

verifica-se grande parcela de melhorias a partir do tratamento, utilizando esta 

medida de maneira fiel na comparação das características do sintoma antes e 
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depois da intervenção. Em especial, as medidas da intensidade sonora e MML são 

marcadores da magnitude do zumbido e da intervenção (TYLER, 2006; 

LANDGREBE et al., 2012). Estudo de Santesso, Santos e Samelli (2012) observou 

que o MML foi a única medida reduzida após a intervenção. 

As medidas psicoacústicas encontradas foram bastante consistentes e 

compatíveis com as queixas dos respectivos pacientes. A média da frequência do 

zumbido foi de 5,32kHz para OD e 5,25kHz para a OE, corroborando estudo de 

Urnau e Tochetto (2011) que apresentou ocorrência de pitch agudo em 80% de sua 

amostra. A intensidade média do zumbido foi de 2,12dBNS para OD e 1,95dBNS 

para OE, já o MML encontrado foi de 3,47dBNS para OD e 3,22dBNS para OE 

(Tabela 6). Estes valores corroboram a literatura que define uma média de 5 a 

10dBNS acima do limiar auditivo em dBNA na frequência estipulada anteriormente, 

para a realização de ambas as medidas, sem que haja necessariamente relação 

com a severidade da queixa (LANDGREBE, 2012; SANTOS, 2013).  

 

6.3 CORRELAÇÃO DA VERIFICAÇÃO DO GERADOR DE SOM ENTRE AS 

VARIÁVEIS 

 

A terapia acústica é composta pela inserção do enriquecimento sonoro na 

vida diária do paciente com o intuito de fornecer alívio ao incômodo gerado pelo 

zumbido. A mesma pode ser ou não realizada por meio de dispositivos auriculares 

específicos, bem como alternativos: cascatas de água, sons de relaxamento, 

músicas, entre outros. Diversos tratamentos são propostos para o gerenciamento do 

zumbido, porém, o uso dos AASI associados ou não ao GS ainda é majoritário. A 

partir da amplificação dos sons ambientais é possível fornecer o mascaramento para 

alívio imediato e também a habituação. Isso ocorre por meio da estimulação do 

SNAC por um período de tempo não determinado, o benefício do AASI na melhora 

do zumbido já foi constatado anteriormente (MOURA; IÓRIO; AZEVEDO, 2004). 

Estudos de Tyler (2006), Ferrari, Sanchez e Pedalini (2007), Carrabba et al. (2009) e 

Rocha (2015) observaram que três meses foram suficientes para a obtenção do 

ápice da melhora da queixa. Em contrapartida outro estudo observou a redução do 

incômodo entre três e oito meses após a intervenção (MOURA; IÓRIO; AZEVEDO, 

2004). A melhora obtida é em decorrência da plasticidade cortical induzida pela 
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estimulação acústica, conforme já explanado em estudos anteriores (NOREÑA; 

EGGERMONT, 2006; MCNEIL et al., 2012). 

O presente estudo demonstrou a efetividade do GS no tratamento do 

zumbido, seu uso combinado ao AASI e associado ao aconselhamento, acarretou 

em melhorias no incômodo do zumbido (Tabelas 4 e 5). Estudos de Parazzini et al. 

(2011) e Santos (2013) corroboram estes dados, visto que verificaram em seus 

estudos que não houve superioridade entre as intervenções (estimulação combinada 

ou isolada da amplificação). 

Neste contexto, é importante a verificação do GS, considerando que a 

estimulação acústica efetiva é baseada nos níveis de conforto do paciente, 

comprovado no presente estudo como a intensidade suficiente para o prognóstico 

positivo, considerando que a totalidade da amostra selecionou o ruído para 

estimulação acústica abaixo dos limiares psicoacústicos da acufenometria.  

Este estudo demonstrou que apesar das diversas abordagens 

intervencionistas sobre o ruído do GS terem estabelecido especificamente no “ponto 

de mistura”, “mascaramento” ou “audibilidade e conforto”, não era possível mensurar 

se realmente tal abordagem era fiel ao que foi proposto, com base apenas na 

indicação da intensidade do ruído conforme a opinião do paciente. 

Até momento, não há estudo que indique qual a intensidade do ruído mais 

efetivo para a terapia acústica. Até então todos as pesquisas foram realizadas com 

base nas respostas dos pacientes, sem que houvesse uma alternativa objetiva para 

avaliação desde complexo sintoma. 

A abordagem utilizada para intervenção nesta população foi baseada em 

Tyler (2006), em que a terapia acústica é realizada com base na menor intensidade 

capaz de proporcionar o alívio do sintoma. Entretanto, abordagens diversificadas 

demonstram resultados positivos (JASTREBOFF; JASTREBOFF, 2000; VERNON; 

MEIKLE, 2000; HENRY et al., 2002). Associando as abordagens terapêuticas como 

um todo, há a presença do aconselhamento que subsidia a mudança de hábito a 

partir do rompimento do ciclo vicioso do zumbido e de mudanças comportamentais. 

Para grande parte dos estudos o aconselhamento é um componente essencial para 

redução da percepção e do incômodo do zumbido (HENRY et al., 2002; LANGGUTH 

et al., 2013; OCHI, 2014; MATOS; ROCHA; MONDELLI, 2017).  

Ao correlacionar as variáveis THI e acufenometria (Tabela 7) foi 

observado forte coeficiente de correlação no limiar psicoacústico referente a 
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intensidade, especialmente na OD. Ao considerar que quanto maior o grau de 

incômodo mensurado no THI em todas suas subescalas, possivelmente maior a 

intensidade do zumbido em dBNS mensurado pela acufenometria. Esses dados 

possibilitam inferir que quanto mais forte for a percepção da intensidade do zumbido, 

maior será seu limiar psicoacústico de intensidade. 

O mesmo foi observado no coeficiente de correlação da EVA (Tabela 8), 

concordando com a compatibilidade entre as ferramentas citada anteriormente. 

Esses dados semelhantes sugerem a mesma interpretação entre a relação direta e 

proporcional da intensidade do zumbido com o grau de incômodo do mesmo. 

Coincidentemente o coeficiente de força com resultado estatisticamente significativo 

também foi obtido na OD. 

Os termos utilizados a seguir: “verificação do GS” e “curva do GS”, são 

referentes a diferença do valor da acufenometria (limiares de frequência e 

intensidade transcritos em NPS) e ao ápice da curva gerada pela avaliação em 

orelha real no modo “live” do GS. Por exemplo, um limiar psicoacústico de 60NPS 

em 4kHz com o ápice da curva do gerador em 50NPS em 4kHz, prediz uma 

verificação de 10NPS, valor este utilizado no cálculo estatístico.  

Ao correlacionar as variáveis verificação do GS e o THI, não foram 

encontrados coeficientes de correlação significativos, não sendo possível 

estabelecer qualquer relação entre o grau de incômodo com a curva do GS, a partir 

da seleção do estímulo acústico pelo paciente no momento da adaptação (Tabela 9). 

Já em relação a EVA, houve um coeficiente de correlação forte e inversamente 

proporcional, o que sugere que quanto menor for a diferença entre a estimulação e 

acufenometria (curva GS), maior a pontuação da EVA. Tais dados inferem que há 

elevada estimulação nesse ponto em que se encontra o zumbido, em função do 

elevado incômodo (Tabela 10). 

Ao correlacionar as variáveis verificação do GS e acufenometria foi 

possível observar resultados estatisticamente significantes também com forte 

coeficiente de correlação, especialmente em relação ao limiar psicoacústico da 

frequência (Tabela 11). Essa correlação sugere que quanto maior a frequência do 

zumbido, maior a diferença entre a acufenometria e a curva em orelha real do GS. 

Esses dados podem ser derivados da possível limitação do AASI, visto que as 

frequências agudas notavelmente não são amplificadas em algumas tecnologias de 

dispositivos, talvez pelo ruído agudo gerar um maior incômodo, ser mais 
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desconfortável ou inferir que seja uma região de frequência que atinja a habituação 

com menos estímulos acústicos.  

Nesta mesma análise foi observado valor estatisticamente significante 

para o MML, com coeficiente de correlação forte e inversamente proporcional, na 

OD. Este dado sugere que quanto maior for a diferença entre a curva do GS e a 

acufenometria (consequentemente menor estimulação), menor é o MML, pois com o 

nível de mascaramento mais baixo, menor é a necessidade de estimulação (Tabela 

11). 

Dentre as abordagens existentes em relação ao uso do GS, é importante 

ressaltar que a totalidade da amostra contemplou ruídos abaixo do limiar 

psicoacústico obtido pela acufenometria, não havendo a ocorrência de ponto de 

mistura, ou mascaramento. Este dado demonstra que independentemente do nível 

de estimulação acústica, a mesma sendo efetiva, é válida, sem que haja 

necessidade de estimular especificamente o ponto ou região que se encontra o 

zumbido. Este dado é semelhante ao referido por Schad et al. (2017). Destaca-se 

assim, que as diretrizes devem ser realizadas pelos próprios serviços de saúde 

auditiva, mantendo a padronização do protocolo explanado acima, para que haja 

probabilidade de replicação e comparação dos dados em estudos posteriores. 

Apesar dos esforços da fonoaudiologia, o zumbido pode ser um sintoma 

de diversas patologias subjacentes e ser acompanhado por muitas comorbidades 

diferentes, sendo necessária uma abordagem multidisciplinar integrada para o 

diagnóstico de maneira abrangente (LANGGUTH et al., 2013).  

Todo indivíduo com zumbido apresenta uma matriz complexa de sintomas 

e impactos funcionais que refletem sua própria experiência pessoal. A necessidade 

de opções efetivas de gerenciamento da queixa que lidem com essa 

heterogeneidade na população clínica tem sido amplamente reconhecida. 

A grande heterogeneidade das queixas de zumbido conforme as 

individualidades de cada paciente, contribuem para a realização das intervenções, 

contudo, dificulta a replicabilidade destes achados. Embora haja uma série de 

diretrizes para boas práticas na gestão do zumbido, diversas opções não têm 

evidência científica de sua eficácia, sendo observado na maioria das revisões 

bibliográficas sobre o assunto que “os achados não são conclusivos” (HALL, 2017). 

Há a necessidade de apresentar evidências cientificas nos tratamentos do zumbido, 

para auxiliar os profissionais na tomada de decisão, manejo terapêutico dos 
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pacientes e desenvolvimento de diretrizes clínicas que direcionem as avaliações e 

abordagens intervencionistas (ROCHA, 2015). 

Corroborando com este estudo, autores referem que embora a 

heterogeneidade do zumbido seja amplamente reconhecida pelos clínicos, muitos 

tratamentos comuns de zumbido baseados em som são aplicados com avaliação 

limitada das diferenças individuais (HOARE et al., 2014). Estudo recente ressalta 

que parece haver poucas diretrizes para a seleção do estímulo e aplicação da 

terapia sonora (SEARCHFIEL; DURAI; LINFORD, 2017). 

Devido a diversidade das queixas referentes ao zumbido, a avaliação 

objetiva destacada no presente estudo é fundamental. A demanda importante de 

pacientes fez com que o zumbido se tornasse um problema de saúde pública, foco 

de pesquisas científicas, palestras e fóruns de eventos nacionais e internacionais. 
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7 CONCLUSÕES 

 

O presente estudo possibilitou concluir que: 

• A caracterização do gerador de som favoreceu o direcionamento e 

monitoramento da intervenção; 

• A comparação da intervenção por meio do gerador de som apontou 

efetividade no tratamento do zumbido em indivíduos com perda auditiva, 

proporcionando melhora do incômodo; 

• A correlação da verificação do gerador de som nas medidas em orelha 

real apontou que mesmo a estimulação acústica se encontrando abaixo do nível do 

zumbido, ela foi efetiva, assegurando que não houve mascaramento e diminuindo o 

handicap; 

• A correlação da verificação do gerador de som quanto a acufenometria 

(frequência e MML) indicou que quanto maior a percepção do zumbido, maior será 

sua severidade, e, quanto maior o incômodo, maiores os limiares de frequência e 

MML, respectivamente. 
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APÊNDICE A - Anamnese de investigação do zumbido 

 

DESCRIÇÃO DO ZUMBIDO:  

INÍCIO DO ZUMBIDO: a) Súbito b) Gradativo c) Quando? _____________________ 

LOCALIZAÇÃO: a) Bilateral b) Direito c) Esquerdo d) Cabeça 

PERCEPÇÃO: a) Constante b) Intermitente c) Flutuante d) Esporádico 

TIPO: a) Único b) Múltiplo c) Apito/Chiado/Pulsátil: ___________ 

CARACTERÍSTICAS: a) Agudo b) Grave   

FATORES DE PIORA: a) Manhã/noite b) Estresse c) Álcool/Cigarro d) Jejum 

 e) Exercício f) Barulho/Silêncio g) Boca aberta h) Queixo 

FATORES DE MELHORA: a) Som ambiente b) Medicação c) Rotação Cervical 

INTERFERÊNCIA: a) Sono b) Concentração c) Emocional d) Social 

PREOCUPAÇÃO: a) Surdez                  b) Doença c) Piorar  

HIPOACUSIA: a) Sim/Não b) Direita/Esquerda c) Progressiva d)Flutuante/Estável 

APARELHO AUDITIVO: a) Sim b) Não c) Tempo: ______________________ 

PLENITUDE AURICULAR: a) Sim b) Não c) Direita d) Esquerda 

HIPERSENSIBILIDADE: a) Sim b) Não c) Quais sons: ___________________ 

TONTURA: a) Sim b) Não c) Quando: _____________________ 

OTALGIA: a) Sim b) Não c) Lado:_______       d) Quando:______ 

CEFALEIA: a) Sim b) Não c) Quando: _____________________ 

CERVICALGIA: a) Sim b) Não c) Quando: ____ d) Irradiada: S ou N 

DTM a) Sim b) Não c) Diurno/Noturno 

ALIMENTAÇÃO (DIA): a) Dieta b)2 a 3 vezes c)4 a 5 vezes d) 6 vezes ou mais 

ABUSO DE CAFEÍNA a) Sim b) Não c) Quando: ____ d) Desencadeia/ Piora 

ABUSO DE AÇÚCAR a) Sim b) Não c) Quando: ____ d) Desencadeia/ Piora 

MEDICAMENTOS: a) Sim b) Não c) Por qual razão: 

COMPONENTE EMOCIONAL: a) Sim b) Não c) Constante d) Recente 

INCÔMODO: Zumbido (Intensidade) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Zumbido (Incômodo) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Intolerância a sons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Audição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Tontura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

OBSERVAÇÕES: ___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - Caracterização da acufenometria e medidas em orelha real por meio de valores mínimos e máximos, conforme as 

frequências encontradas na primeira etapa de avaliação 

 

n 
ORELHA DIREITA 

N 
ORELHA ESQUERDA 

Frequência 
(Hz) 

Acufenometria 
(dBNPS) 

Orelha Real 
(dBNPS) 

Diferença 
Frequência 

(Hz) 
Acufenometria 

(dBNPS) 
Orelha Real 

(dBNPS) 
Diferença 

1 4.000 82 55 27 
 

3.000 75 52 23 
2 3.000 73 47 26 2 3.000 75 49 26 
3 6.000 92 42 50 3 6.000 90 38 52 
4 6.000 84 45 39 4 6.000 82 39 43 
5 6.000 94 51 43 5 8.000 82 49 33 
6 6.000 84 35 49 6 6.000 87 37 50 
7 4.000 76 44 32 7 4.000 83 53 30 
8 4.000 73 62 11 8 3.000 71 62 9 
9 4.000 52 49 3 9 6.000 67 36 31 

10 3.000 67 52 15 0 2.000 75 49 26 
11 8.000 78 47 31 1 6.000 90 38 52 
12 4.000 61 57 4 2 6.000 74 35 39 
13 8.000 66 36 30 3 8.000 71 34 37 
14 6.000 81 36 45 4 6.000 89 38 51 
15 2.000 39 43 4 5 2.000 55 52 3 
16 2.000 57 55 2 6 2.000 53 45 8 
17 8.000 79 35 44 7 6.000 82 37 45 
18 4.000 76 51 25 8 4.000 73 50 23 
19 6.000 76 38 38 9 6.000 74 40 34 
20 4.000 77 56 21 0 2.000 53 45 8 
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n 

ORELHA DIREITA 

N 

ORELHA ESQUERDA 

Frequência (Hz) 
Acufenometria 

(dBNPS) 
Orelha Real 

(dBNPS) 
Diferença 

Frequência 
(Hz) 

Acufenometria 
(dBNPS) 

Orelha Real 
(dBNPS) 

Diferença 

21 8.000 98 38 60 21 8.000 87 44 43 

22 3.000 57 44 13 22 3.000 58 43 15 

23 6.000 95 35 60 23 6.000 86 37 49 

24 4.000 71 47 24 24 3.000 69 45 24 

25 4.000 79 53 26 25 4.000 91 51 40 

26 6.000 68 38 30 26 6.000 74 40 34 

27 8.000 66 40 26 27 8.000 75 46 29 

28 8.000 84 38 46 28 6.000 78 40 38 

29 8.000 98 40 58 29 8.000 87 41 46 

30 8.000 81 45 36 30 8.000 69 39 30 

31 6.000 74 42 32 31 6.000 66 41 25 

32 4.000 71 51 20 32 4.000 69 54 15 

33 4.000 63 50 13 33 6.000 70 38 32 

34 8.000 74 39 35 34 8.000 66 39 27 

35 6.000 86 38 48 35 8.000 100 38 62 

36 6.000 70 37 33 36 4.000 73 49 24 

37 2.000 53 51 2 37 3.000 56 45 11 

38 2.000 63 51 12 38 2.000 63 50 13 

39 8.000 76 42 34 39 8.000 66 38 28 

40 6.000 70 38 32 40 6.000 72 40 32 
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ANEXO A – Parecer Consubstanciado do Comitê de Ética em Pesquisa 
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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ANEXO C - Questionário Tinnitus Handicap Inventory (THI) 

 

Tinnitus Handicap Inventory (THI) SIM 
ÀS 

VEZES 
NÃO 

1.Devido ao seu zumbido é difícil de se concentrar?    
2.O volume (intensidade) 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.Deviso 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 sua atenção do zumbido e se 
concentrar em outra coisa? 

   

19.Você sente que não tem controle sobre 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 fique 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 se sinta inseguro?    
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ANEXO D - ESCALA VISUAL ANALÓGICA (EVA) 
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ANEXO E - FICHA TÉCNICA DO AASI LIFE 501 
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