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RESUMO 

 

Nascimento, I. P. Relação entre o Tinnitus Handicap Invetory, acufenometria e avaliação 

visual analógica na avaliação do zumbido. Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 

2015.  

 

O zumbido é a percepção de um som na ausência de uma fonte sonora. Ocorre entre 10-15% 

da população mundial. Há a necessidade de melhor padronização do uso dos métodos 

avaliativos nas pesquisas, permitindo assim melhores comparações dos seus resultados. Este 

estudo visa contribuir na escolha dos métodos mais adequados e de mais fácil uso e 

interpretação. Inicialmente realizou-se um artigo de revisão sistemática, a fim de observar os 

métodos avaliativos do zumbido mais utilizados e o objetivo dos mesmos. Nos 24 artigos de 

revista analisados, o THI, a EVA e a acufenometria foram os métodos mais utilizados. A 

avaliação de terapia para o zumbido foi o mais frequente objetivo verificado. Um segundo 

artigo foi elaborado para analisar comparativamente estes 3 métodos. Aplicou-se o THI, EVA 

(incômodo) e acufenometria (loudness e pitch), em 44 pacientes com zumbido crônico. 

Encontrou-se uma correlação positiva de moderada intensidade entre eles, sendo mais forte 

entre o THI e a EVA. Concluiu-se que os 3 métodos avaliados guardam relação moderada 

entre si, devendo isso ser levado em consideração quando se comparam seus resultados entre 

si. Os escores do THI e da EVA podem mais fortemente serem comparados. 

 

Descritores: Zumbido; métodos avaliativos; THI; EVA; medidas psicoacústicas. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Nascimento, I. P. Relationship between the Tinnitus Handicap Invetory, acuphenometry 

and visual analogue evaluation in tinnitus assessment. Universidade Federal da Paraíba, 

João Pessoa, 2015. 

 

Tinnitus is the perception of sound in the absence of a sound source. Occurring between 10-

15% of the world population still needs better understanding of its pathophysiology, clinical 

comorbidities and more effective treatments. To this end, a better standardization of the use of 

evaluation methods in researches is required. This study aims the choice of most appropriate 

and easier use and interpretation methods. Initially an article in the form of a systematic 

review was performed in order to establish which evaluation methods of tinnitus are currently 

being used by scientific works. The aim of their uses was also identified. The THI, the EVA 

and the acuphenometry were the most used methods in 24 articles reviewed. The evaluation of 

therapy for tinnitus was the most frequent verified goal. A second article was performed to 

carry out a comparative analysis of these three methods. It was the THI, EVA (bother) and 

acuphenometry (loudness and pitch) in 44 patients with chronic tinnitus. A positive 

correlation of moderate intensity between them was found, being stronger between THI and 

VAS. It is concluded that the three evaluated tests keep moderate relation to each other. this 

should be taken into account when comparing with each other the results of different studies. 

The results of THI and EVA are be more strongly compared. Other future studies with more 

patients and more homogeneous sample can bring more contribution to the topic. 

 

Keywords: Tinnitus, THI, VAS, evaluative methods, psychoacustics measurements. 
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CAPÍTULO I: INTRODUÇÃO GERAL 

 

 O zumbido é uma percepção auditiva pelo indivíduo, porém sem a existência de fonte 

sonora externa. Em recente estudo, foi observada uma prevalência de 22% de zumbido na 

cidade de São Paulo (Oiticica & Bittar, 2015), enquanto que nos EUA 12,3% das mulheres e 

14% dos homens acima de 65 anos são afetados (Wazen et al., 2013). É classificado como 

zumbido objetivo, se há uma fonte identificável do ruído (por exemplo, mioclonia do m. 

tensor do tímpano ou alterações vasculares), ou subjetivo, se não há uma fonte identificável. 

O zumbido subjetivo é de longe o mais comum e será o foco deste estudo, sendo referido 

apenas como “zumbido” em todo o trabalho. 

 Para a população acometida, o zumbido pode ter um variável impacto na sua qualidade 

de vida podendo estar associado com ansiedade, insônia, depressão e tendências suicidas 

(Hoare, Gander, Collins, Smith, & Hall, 2012). Salviati M. et al. (2014) relatou 48% de 

comorbidades psiquiátricas na amostra de 239 pacientes com zumbido avaliada. Dentre estas 

comorbidades havia uma alta prevalência de depressão, somatização, obsessão e ansiedade 

(Salviati et al., 2014). A literatura também relata a associação com pior qualidade de vida e 

piora no desempenho cognitivo (Kamalski, Hoekstra, Zanten, Grolman, & Rovers, 2010; Das, 

Wineland, Kallogjeri, & Piccirillo, 2012). Outras queixas auditivas geralmente estão também 

presentes, como a perda auditiva (Hoare et al., 2012) e a hiperacusia (Fioretti, Fusetti, & 

Eibenstein, 2013). Já quanto à caracterização do zumbido pelo paciente, este pode ser um 

assobio, um sussurro, um apito, entre outros. Pode ser uni ou multitonal. Quanto a sua 

localização, pode ser percebido em uma ou ambas as orelhas, na cabeça ou sem um local 

específico (Berlet et al., 2013). 

 A grande heterogeneidade do zumbido no que diz respeito aos fatores clínicos e aos 

aventados mecanismos fisiopatológicos, tem se refletido na dificuldade de sua avaliação. 

Talvez devido a isto, os tratamentos têm demonstrado pouca efetividade e alta variância de 

resposta entre os indivíduos (Landgrebe et al., 2012). Isto leva a crer que há a necessidade de 

métodos avaliativos que melhor caracterizem o paciente com zumbido. Tanto as 

características específicas do zumbido, como as alterações associadas devem ser levadas em 

consideração para a sua correta avaliação. Pode-se assim levar a escolhas terapêuticas mais 

específicas e à melhor avaliação dos resultados (Falkenberg & Wie, 2012). 

 A literatura descreve uma diversidade de tratamentos disponíveis para o zumbido: 

terapia cognitivo-comportamental (TCC); terapia com som (mascaramento); melhora da 

audição (p.ex. aparelho de amplificação sonora individual e implante coclear); uso de 

medicamentos; neurobiofeedback; e eletroestimulação do cérebro (eletrodos implantados,
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 estimulação transcraniana elétrica ou magnética). Apenas a TCC mostra alta evidência de 

eficácia clínica (Landgrebe et al., 2012). As poucas evidências de resposta clínica, segundo as 

revisões do Cochrane, devem-se às limitações metodológicas dos estudos, sendo a aferição 

dos resultados o fator individual mais importante (Hoare et al., 2012). 

 Há na literatura uma diversidade de questionários avaliativos do incômodo causado 

pelo zumbido: THI (Tinnitus Handicap Inventory), TSS (Tinnitus Severity Scale), THQ 

(Tinnitus Handicap Questionnaire), STSS (Subjective Tinnitus Severity Scale), TRQ (tinnitus 

Reaction Questionnaire), TQ (Tinnitus Questionnaire), TSI (Tinnitus Severity Index), TSQ 

(Tinnitus Severity Questionnaire), TFI (Tinnitus Functional Index), TCS (Tinnitus 

Catastrophizing Scale), FTS (Fear of Tinnitus Scale), TVAQ (Tinnitus Vigilance Awareness 

Questionnaire). O THI é tido como o mais usado, por sua mais fácil aplicação e por estar 

traduzido e validado em várias línguas (Cima, Crombez, & Vlaeyen, 2011; Kamalski et al., 

2010; Lim, Lu, Koh, & Eng 2010; Salviati et al., 2013). 

 Em recente estudo multicêntrico, com vários especialistas em zumbido do mundo, se 

buscou sugerir uma padronização para futuros trabalhos com zumbido. Foi dito que se deve 

ter uma cuidadosa seleção do método avaliativo do zumbido. Esta avaliação deve incluir as 

medidas psicoacústicas do zumbido, gradação do loudness e incômodo, bem como um 

questionário de medição do impacto causado no indivíduo (Landgrebe et al., 2012). Avaliam-

se assim três aspectos subjetivos principais: fatores auditivos (intensidade, localização, 

mascaramento e frequência); fatores emocionais; e fatores atencionais (percepção do zumbido 

e cognição). 

 O Departamento de Saúde do Reino Unido, em 2009, recomendou aos serviços de 

saúde daquele país um guia de práticas clínicas para o zumbido. Recomendou-se: testes 

audiométricos (audiometria, imitanciometria, emissões otoacústicas); medidas psicoacústicas 

do zumbido, também chamada de acufenometria (Nível de Mascaramento Mínimo e 

intensidade do zumbido em dB); screening para ansiedade e depressão (uso do BDI – Beck 

Anxiety Inventory ou HADS – Hospital Anxiety and Depression Scale); e o uso de um 

questionário de auto avaliação do zumbido, como o THI ou do GHTQ (Goebel-Hiller Tinnitus 

Questionnaire) para medir a severidade. Observou-se em 2012 que poucos serviços se 

utilizaram destas recomendações (Hoare et al., 2012). 

 Observa-se assim a necessidade de mais estudos que possam dar respaldo às 

necessidades terapêuticas dos pacientes. Estudos que possam lançar mão de métodos de 

aplicação e interpretação fáceis, que mensurem os vários aspectos envolvidos com o zumbido 
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e que guardem correlação entre si. Desta forma, comparações de resultados dos diferentes 

estudos poderão ser realizadas, norteando condutas. 

 Na literatura encontram-se divergências quanto à existência de correlação entre a 

avaliação psicoacústica do zumbido e os questionários subjetivos (como o THI). Esses 

últimos abrangem vários aspectos relacionados com o zumbido (emocional, funcional, 

catastrófico). Já a escala visual analógica (EVA), avalia o incômodo causado pelo zumbido, 

gerando uma pontuação sem especificar qual aspecto lhe incomoda mais (Rabau et al., 2015). 

A sua simplicidade lhe garante um uso frequente nos estudos. 

 O presente trabalho foi organizado na apresentação de dois artigos. No primeiro se 

realizou uma revisão sistemática da literatura, com o objetivo de encontrar os métodos 

avaliativos mais utilizados pelos estudos, no período de 2010 a 2015. Também se buscou 

apresentar os objetivos de cada estudo e de que forma o método avaliativo do zumbido 

(MAZ) contribuiu para os resultados. No segundo artigo foi realizada uma pesquisa de campo 

para se avaliar o zumbido de pacientes atendidos na Clínica Escola de Fonoaudiologia da 

UFPB, utilizando o THI, a acufenometria e a EVA. Procurou-se estabelecer correlações entre 

os valores encontrados pelos três exames. 

 Busca-se, com este estudo, a realização de uma análise comparativa dos principais 

métodos avaliativos do zumbido. Procura também definir de que maneira os principais 

métodos avaliativos podem ser usados e como eles se relacionam entre si, permitindo 

comparações dos trabalhos científicos. Desta forma espera-se contribuir para que o zumbido 

possa ser mais bem avaliado, permitindo assim que também possa ser mais bem tratado. 
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RESUMO 

 

O zumbido acomete uma grande parcela da população mundial. Sua avaliação consiste na 

mensuração do zumbido em si e também das repercussões na qualidade de vida do indivíduo. 

Saber qual o mais apropriado método avaliativo a ser usado e quando aplicá-lo se torna 

importante. Diante disso, foi realizada uma revisão sistemática em trabalhos científicos sobre 

os métodos avaliativo utilizados para o zumbido. Pesquisou-se em duas bases de dados: 

MEDLINE e LILACS. Utilizaram-se os descritores: Tinnitus, Questionnaire e Evaluation. A 

amostra final se constituiu de 24 artigos. Na análise foi observado o uso de vários métodos 

para avaliação do zumbido, sem haver uma padronização entre os trabalhos científicos. Os 

mais utilizados foram o THI, a audiometria, a acufenometria e a escala visual analógica. Os 

métodos avaliativos das comorbidades relacionadas ao zumbido, em sua maioria, buscou 

mensurar as alterações neuropsiquiátricas. Considerando-se esta diversidade de métodos 

avaliativos do zumbido utilizados nos artigos analisados, ficou evidente a necessidade de uma 

padronização dos seus usos. Desta forma, espera-se que as pesquisas futuras conduzam a um 

melhor entendimento do zumbido e a obtenção de melhores tratamentos. 

 

Descritores: Zumbido; métodos avaliativos; questionário; avaliação. 
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ABSTRACT 

 

Tinnitus occurs in a large portion of the global population. Its assessment enables the 

measurement of tinnitus itself and also the repercussions on quality of life. Therefore it is very 

important to know the most appropriate evaluative method to be used and when to apply it. A 

systematic review was performed in scientific works on the evaluative methods used for 

tinnitus. Were surveyed in two databases: MEDLINE and LILACS. We used the descriptors: 

Tinnitus, Questionnaire, Evaluation. The final sample was consisted of 24 articles. The 

analysis showed that several methods are used to assess tinnitus, but there is no 

standardization between scientific works. The most frequently used were the THI, 

audiometry, the acuphenometry and the visual analogue scale. The evaluative methods of 

comorbid conditions related to tinnitus, mostly were those that measure the neuropsychiatric 

disorders Taking into account such diversity of assessment methods of tinnitus in the 

analyzed articles, it became clear, in our study, the need for standardization of such use. Thus, 

future researches will lead to a better understanding of tinnitus and a consequent achievement 

of better treatments. 

 

Keywords: Tinnitus; evaluative methods; questionnaire; evaluation 
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INTRODUÇÃO 

 

 O zumbido ou acúfeno subjetivo é a percepção de um som na ausência de um aparente 

estímulo acústico (Habesoglu et al, 2013; Lehner et al., 2013; Guimarães et al., 2014). 

Inúmeros estudos relatam uma prevalência entre 10-15% na população geral (Das et al., 2012; 

Hoare et al., 2012; Henry et al., 2013; Hoare, Pierzycki, Thomas, McAlpine, & Hall, 2013), 

sendo que 1 a 2%  apresenta-se seriamente prejudicada (Kim et al., 2010). As teorias mais 

atuais para explicar a sua origem advogam a hipótese de que o zumbido ocorra em 

decorrência de atividade neuronal anômala e espontânea nas vias centrais, auditivas ou não, 

sendo uma consequência da privação sensorial, após lesão coclear (Cima et al., 2011; Berlet 

et al., 2013).  Muito embora a maioria dos casos venha associada com uma queda no limiar 

auditivo, o zumbido pode estar presente em pacientes com uma audiometria normal (Fioretti 

et al., 2013).  

 A descrição das características do zumbido pelo indivíduo é variada. Podendo soar 

como um “tom puro”, um “assobio”, um “zunido”, um “sussurro”, etc. Pode ser percebido em 

uma ou em ambas as orelhas, ou ainda na cabeça, sem um lado específico. Pode ser constante 

ou intermitente, não sendo percebido por alguns períodos. A sua intensidade pode variar 

desde leve até muito intenso (Berlet et al., 2013).  

 Muito embora várias sejam as causas que levem ao zumbido, como alterações 

otológicas, neurológicas, infecciosas e medicamentosas, há uma forte associação com a 

exposição a ruídos e ao envelhecimento (Hoare et al., 2013). Entre as mais frequentes 

dificuldades associadas com o zumbido estão o distúrbio do sono, alterações auditivas, 

retração social e reações emocionais negativas, tais como ansiedade e depressão (Hoare et al., 

2013). Conexões entre o sistema auditivo com o sistema límbico e o sistema nervoso 

autônomo explicam o desenvolvimento do zumbido e os incômodos associados, parecidos 

com a dor crônica. Assim, estas comorbidades devem ser levadas em consideração quando se 

quer avaliar o impacto do zumbido na vida diária do indivíduo. 

 Vários distúrbios neuropsiquiátricos, que são limitadores das atividades diárias, estão 

relacionados com a presença do zumbido. A literatura cita como os mais comuns: as 

alterações emocionais (stress, ansiedade e depressão); diminuição na cognição (concentração, 

atenção e velocidade de processamento cognitivo); e os distúrbios do sono (insônia, 

despertares, sono curto, etc.) (Fioretti et al., 2013; Das et al., 2012; Cima et al., 2011). 

Embora algumas terapias possam beneficiar a redução do zumbido ou de suas 

consequências na vida do indivíduo, não há ainda um tratamento curativo para a grande 

maioria dos zumbidos (Wazen et al., 2013; Hoekstra, Versnel, Neggers, Niesten, & Zanten, 
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2013). Baseado na teoria mais atual para explicar o zumbido, a neuropsicológica, os 

tratamentos propostos devem abranger os aspectos cognitivos, o uso de técnicas de 

relaxamento e de terapia com sons. Um dos fatores que dificultam o encontro de terapias mais 

eficazes é a falta de métodos avaliativos padronizados e universais do zumbido, que 

possibilite comparações de suas eficácias terapêuticas e a escolha da terapia específica para o 

indivíduo (Falkenberg & Wie, 2012). 

 Desta forma, ter bons métodos avaliativos mostra-se essencial no estudo do zumbido. 

Estes devem abranger tanto as características do zumbido percebido pelo indivíduo, quanto a 

maneira e intensidade que interfere na sua qualidade de vida (Hoare et al., 2012). Uma maior 

severidade está mais relacionada aos fatores neuropsiquiátricos ou às condições gerais de 

saúde do que com o grau de perda auditiva e a intensidade e frequência do zumbido (Cho, 

Chi, Song, Lee, & Kim, 2013). 

 Na avaliação de um indivíduo com zumbido são vários os aspectos a serem 

mensurados. Por se tratar de um sintoma subjetivo, esta avaliação tem dificuldades maiores 

para se quantificar o sintoma em si e as repercussões funcionais advindas. Não há nenhum 

exame objetivo que prove a presença ou verifique a severidade do zumbido crônico (Henry et 

al., 2013). A avaliação das características do próprio zumbido, seus aspectos psicoacústicas, 

conhecida como acufenometria (nível mínimo de mascaramento, loudness, pitch), sua 

localização e frequência, devem fazer parte de uma avaliação completa (Berlet et al., 2013; 

Henry et al., 2013). Vários autores colocam a realização de avaliação auditiva (audiometria, 

imitanciometria, emissões otoacústicas, etc) como também importante no estudo do zumbido 

(Guimarães et al., 2014; Cho et al., 2013; Fioretti et al., 2013; Wazen et al., 2013). Isto por 

ser comum a associação entre perda auditiva e zumbido e também que a melhora dos limiares 

auditivos estar associada à melhora no zumbido (Habesoglu et al., 2013). 

 A gravidade do zumbido também deve ser mensurada. Vários são os aspectos que 

podem ser levados em conta nesta avaliação. Pode-se aferir: (a) o impacto negativo na 

qualidade de vida, (b) nas funções orgânicas (Maes, Joore, Cima, Vlaeyen, & Anteunis, 

2011), (c) na associação com distúrbios psicológicos (ansiedade, depressão e stress), (d) 

repercussões econômicas e sociais (Lim et al., 2010; Bauer & Brozoski, 2011). Os resultados 

obtidos permitem classificar a gravidade do zumbido, escolher o(s) tipo(s) de tratamento(s) e 

promover a avaliação dos seus resultados, além de ajudar a elucidar os aspectos clínicos mais 

significativos envolvidos na gravidade do zumbido. Segundo Das S. K, et al, o entendimento 

da heterogeneidade do zumbido crônico e a identificação de subgrupos clínicos distintos, o 

que se é conseguido ao se aplicar os métodos avaliativos, é importante para o 
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desenvolvimento de melhores estratégias de tratamento do zumbido e também na aferição dos 

resultados destes tratamentos. Para isso, o método avaliativo deve ser de fácil aplicação, 

possibilitando ser usado pela maioria dos estudos e na prática clínica (Hoare et al., 2012). 

  Vários são os questionários citados na literatura que podem ser utilizados para se 

avaliar tanto o grau de severidade do zumbido, quanto às comorbidades relacionadas a ele:  

(a) para avaliar a severidade do zumbido (em vários aspectos da vida): o THI (Tinnitus 

Handicap Inventory) (Hoekstra et al., 2013; Fioretti et al., 2013; Kim et al., 2010; Das et al., 

2012; Wazen et al., 2013; Lim et al., 2010; Habesoglu et al., 2013; Perez et al., 2015; 

Azevedo et al., 2007; Bauer & Brozoski, 2011; Cho et al., 2013; Figueiredo et al., 2009), o 

EVA (Escala Visual Analógica) (Hoekstra et al., 2013; Kim et al., 2010; Gomaa et al., 2014; 

Cho et al., 2013; Perez et al., 2015; Figueiredo et al., 2009; Azevedo et al., 2007; Guimarães 

et al., 2014), o THQ (Tinnitus History Questionnaire) (Wazen et al., 2013; Hoare et al., 

2013), o TQ (Tinnitus Questionnaire) (Maes et al., 2011; Cima et al., 2011; Lehner et al., 

2013), o TRQ (Tinnitus Reaction Questionnaire) (Wazen et al., 2013), o TEQ (Tinnitus 

Experience Questionnaire) (Bauer & Brozoski, 2011), o TSCH (Tinnitus sample Case 

History) (Fioretti et al., 2013), desde 2011 o TFI (Tinnitus Funcional Index) (Hoekstra et al., 

2013; Landgrebe et al., 2012; Das et al., 2012), e o TIQ (Tinnitus Lifestyle Inventory 

Questionnaire) (Bauer & Brozoski, 2011); 

(b) para as alterações neuropsicológicas: o HADS (Hospital Depression and Anxiety Scale) 

(Falkenberg & Wie, 2012; Cima et al., 2011), o DASS (Depression, Anxiety and Stress Scale) 

(Gomaa, Elmagd, Elbadry, & Kader, 2014), o STAI (State-Trait Anxiety Inventory) (Hoekstra 

et al., 2013), o BDI (Beck Depression Inventory) (Hoekstra et al., 2013), Major Depression 

Inventory (Lehner et al., 2013), o FTQ (Fear of Tinnitus Questionnaire) (Cima et al., 2011), o 

TCS (Tinnitus Catastrophizing Scale) (Cima et al., 2011), e o BAI (Beck Anxiety Inventory) 

(Hoare et al., 2012); 

(c) para a qualidade de vida: o SF-36 (Short Form – 36) (Cima et al., 2011), o EQ-5D 

(EuroQol-5D) (Maes et al., 2011; Kim et al., 2010), o HUI Mark III (Health Utilities Index 

Mark III) (Maes et al., 2011; Kim et al., 2010), o World Health Organization Quality of Life 

(Lehner et al., 2013);  

(d) para a hiperacusia: o German Hyperacusis Questionnaire (Lehner et al., 2013);  

(e) para a cognição: o SCWT (Stroop Color Word Test), o PASAT (Paced Auditory Serial 

Addition Test) e o AQT (A Quick Test of Cognitive Speed) (Das et al., 2012) 

Em 2009, o Departamento de Saúde do Reino Unido (UK Department of Health) 

recomendou aos serviços de saúde daquele país, o uso de pelo menos os seguintes métodos 



21 

 

 

 

avaliativos do zumbido: testes audiológicos (audiometria, reflexos e EOA); medidas 

psicoacústicas do zumbido (Minimum Masking Level, loudnes); rastreamento para ansiedade e 

depressão, usando o Beck Anxiety Inventory (BAI) ou o HADS; e uma medida auto-reportada 

da severidade do zumbido, como o THI ou o Goebel-Hiller Tinnitus Questionnaire (GHTQ) 

(Hoare et al., 2012). 

 A escolha do melhor método avaliativo do zumbido ainda é controversa. Não há, por 

enquanto, um método consensual que possa ser usado para mensuração do zumbido e das suas 

consequências na vida do indivíduo (Azevedo, Oliveira, Siqueira, & Figueiredo, 2007). Este 

estudo tem como objetivo realizar uma revisão sistemática da literatura, identificando os 

métodos utilizados na mensuração do zumbido. 

 

METODOLOGIA 

 

Este estudo constitui uma revisão sistemática da literatura, sobre os testes e 

questionários avaliativos realizados em pacientes com zumbido subjetivo. 

Inicialmente efetuou-se a busca de artigos por meio dos descritores bibliográficos: 

“zumbido”, “questionário” e “avaliação”, no período de novembro de 2014 a fevereiro de 

2015. Foram utilizados o Medline e o Lilacs como bases de dados bibliográficos. Os artigos 

identificados pela estratégia de busca foram avaliados de forma independente e cega, por dois 

pesquisadores (autores), obedecendo rigorosamente aos critérios de inclusão e exclusão. 

 

 

Figura 1 Organograma das etapas realizadas na seleção dos artigos 
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Foram incluídos aqueles estudos que obedeciam aos seguintes critérios: texto na 

íntegra; realizado em seres humanos com queixa de zumbido; artigos de revisão da literatura e 

estudo de caso sobre testes avaliativos do zumbido; utilização de método avaliativo do 

zumbido ou de suas repercussões na qualidade de vida do indivíduo; artigos em Português e 

Inglês; que contemplem uma das palavras-chaves selecionadas; e artigos publicados entre os 

anos de 2010 e 2015. 

A partir disto, foram contemplados 134 artigos, dos quais 24 foram selecionados, 

sendo, portanto, excluídos os artigos repetidos, não disponíveis, com palavras ou temas não 

condizentes com a temática. 

Foram excluídos trabalhos com uma ou mais das seguintes características: os trabalhos 

com pesquisa com animais; “trials” não finalizados; estudo de validação de questionário; 

capítulos de livro e teses de pós-graduação; artigos que não obedecem aos critérios de 

inclusão selecionados. Por fim, estes 24 artigos selecionados foram analisados neste estudo 

Figura 1. 

As variáveis analisadas foram autor, ano e país da publicação, objetivo, métodos 

avaliativos utilizados para o zumbido e resultado encontrado. 

Todos os dados foram tabulados e analisados através do programa Excel for Windows, 

versão 2007, e apresentados através de representações e tabelas. 

 

RESULTADOS 

 

Depois de realizadas as análises dos artigos pesquisados, e utilizados os critérios de 

exclusão/inclusão, foram selecionados 24 artigos. Estes estão colocados na Tabela 1, 

conforme o autor e o ano da sua publicação, o país onde foi realizado, os testes avaliativos do 

zumbido utilizados, o objetivo e o resultado do estudo. 

Os artigos foram publicados entre os anos de 2010 e 2015, tendo sido realizado em 

vários países: quatro nos Estados Unidos, um na Coréia do Sul, três na Holanda, quatro no 

Brasil, três na Itália, um na Turquia, um na Noruega, um na Polônia, um na Bélgica, um no 

Egito, um na França, um em Singapura, dois na Alemanha e um em Israel. Houve assim uma 

evidente variação étnica e cultural dos trabalhos. 

Quanto ao objetivo dos trabalhos analisados, todos mostraram apresentar relação com 

o objetivo do nosso estudo e utilizaram alguma ferramenta avaliativa do zumbido para 

alcançar a meta proposta. A análise destes objetivos nos mostrou que os métodos avaliativos 
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do zumbido (MAZ) escolhidos pelos autores buscaram estar de acordo com o que se pretendia 

alcançar.  

Os objetivos foram categorizados em: a) avaliar os resultados de uma terapia para o 

zumbido; b) relacionar o zumbido com alterações neuropsiquiátricas; c) analisar outro método 

avaliativo do zumbido; d) relacionar a qualidade de vida com o zumbido; e) avaliar a relação 

do zumbido com alteração do sono; f) avaliar a relação do zumbido com a hiperacusia; g) 

avaliar caracteres gerais do zumbido. Houve quatro artigos que se enquadraram em mais de 

uma destas classes, ou seja, tinham dois destes objetivos. O MAZ foi escolhido para avaliar a 

severidade do sintoma, permitindo assim que análises paralelas pudessem ser feitas. A Fig. 2 

mostra a porcentagem de trabalhos em relação à classe do objetivo proposto. Nos artigos 

encontrados, vimos que 10 artigos (42%) tinham como objetivo a análise de uma terapia para 

o zumbido, sendo este o objetivo mais frequente que encontramos nos 24 artigos. Nestes 

trabalhos, a comparação entre o grau de severidade do zumbido pré e pós-terapia permitiu 

avaliar a eficácia da terapia utilizada. No entanto, o critério mínimo para atestar que mudança 

nos valores aferidos com o MAZ teria relevância clínica, não foi padronizado.   
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Tabela 1- Descrição dos 24 artigos selecionados: o autor e o ano da sua publicação, os testes avaliativos do zumbido utilizados, o objetivo e o 

resultado do estudo. 

 

Autores, ano 

(país) 

Métodos utilizados Objetivo Resultados 

Hoekstra et al, 2013 

(Holanda) 

TQ, THI, EVA, STATE, BDI, 

Audiometria, Acufenometria (pitch, 

loudness) 

Avaliar a terapia rTMS - Estimulação 

Magnética Transcraniana repetitiva, no 

zumbido crônico 

Os testes avaliativos (THI, TQ e EVA) 

mostraram a ineficácia no grupo 

estudado. 

Fioretti et al, 2013. 

(Itália) 

 

Audiometria, imitanciometria,  EOA, 

TSCH e THI 

Relacionar o zumbido com o sexo, idade, 

alterações do sono e hiperacusia 

THI mostrou relação entre o grau do 

incômodo com o zumbido e distúrbios do 

sono e hiperacusia. 

Maes et al.,2011 

(Holanda) 

EQ-5D, HUI MARK III e TQ  Avaliar comparativamente dois testes que 

aferem a qualidade de vida em pacientes 

com graus diferentes de zumbido  

determinados pelo TQ 

Houve substancial diferenças entre os 2 

testes, sendo o HUI Mark III mais 

sensível e recomendado. O TQ  mostro-se 

adequado para mensurar o incômodo pelo 

zumbido. 

Falkenberg & 

BøWie, 

2012 

(Noruega) 

HADS  Avaliar os resultados sobre a depressão e 

ansiedade após 5 anos de terapia 

(cognitiva, relaxamento e terapia com som) 

O HADS mostrou melhora na ansiedade e 

depressão com este tratamento após 5 

anos. 

Kostek & Poremski, 

2013 

(Polônia) 

 

 

Audiometria, imitanciometria, 

EOAPD, Acufenometria (laudness e 

pitch) e outras carcteristicas do 

zumbido. 

Determinar a utilidade e efetividade do uso 

de um sintetizador no diagnóstico e 

screening do zumbido 

O uso de um sintetizador de som 

mostrou-se mais eficaz na definição das 

características do zumbido do que com o 

audiômetro. 

Cima et al, 2011 

(Bélgica) 

 

 

TQ (severidade do zumbido), HADS 

(sofrimento geral), SF36 (qualidade 

de vida), TCS (aspectos 

catastróficos), FTQ (medo), TVAQ 

(atenção ao zumbido) 

Investigar a influência do medo e dos 

aspectos catastróficos relacionados ao 

zumbido com uma pior qualidade de vida e 

cronicidade do sintoma. 

A correlação do TQ com os novos testes 

(FTQ e TVAQ) foi significante, 

mostrando importante paralelismo entre 

dor crônica e o zumbido subjetivo  

Das et al, 2012 

(EUA) 

Severidade, (TFI e THI), Atenção e 

Cognição (BST, PASAT, AQT 

Relacionar o impacto da gravidade do 

zumbido na cognição, utilizando um novo 

A severidade auto-relatada do zumbido 

está relacionada com déficit nos 
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SCWT), Incômodo (Overaal Bother 

Level), Depressão (PHQ-9), 

Alterações Somáticas  (Whiteley-7 

Scale), Testes audiométricos 

método avaliativo, o BST processos cognitivos, de forma 

independente da presença de desordem 

psiquiátrica. 

Gomaa et al, 2014 

(Egito) 

Audiometria, imitanciometria, 

PEATE, EVA (intensidade subjetiva 

do zumbido), DASS (ansiedade, 

stress e depressão) 

Avaliar a depressão, ansiedade e stress 

através do DASS, em pacientes com 

zumbido e perda auditiva. 

Os níveis de stress, ansiedade e depressão 

têm relação com o zumbido e não com a 

perda auditiva; O nível do zumbido não 

teve relação com uma pior depressão ou 

ansiedade. 

Bertet et al, 2013 

(França) 

 

Acufenometria e Audiometria Investigar 3 métodos de criação de 

“zumbido avatar” de pacientes com 

zumbido 

Pelo menos, no estado atual, esses 

métodos executaram pior  do que um 

método mais convencional, baseada na 

combinação 

de um tom puro e um ruído band-pass 

centrado em uma frequência única 

ajustável. 

Bauer & Brozoski, 

2011 

(EUA) 

 

 

THI, BDI, Questionário de 

hiperacusia, TEQ (EVA para 

incômodo, percepção e impacto 

negativo na qualidade de vida), TIQ, 

Acufenometria (loudness) 

Examinar a eficácia do TRT (tinnitus 

retraining therapy) na redução da sensação 

e impacto do zumbido moderado a severo. 

TRT mostrou-se efetivo na diminuição da 

severidade global (THI), no incômodo e 

angústia no zumbido moderado a severo. 

Guimarães et al, 

2014 

(Brasil) 

 

EVA ( incômodo da hiperacusia e do 

zumbido), audiometria e 

imitanciometria. 

Avaliar a presença da hiperacusia em 

pacientes com zumbido e a relação com o 

grau de incômodo 

Hiperacusia  em 18,4% dos pacientes 

com zumbido e não modificou o grau do 

incômodo. 

Wazen et al, 2011 

(EUA) 

 

 

 

THQ, TRQ (grau de aflição 

psicológica no zumbido), THI, 

HADS (para excluir pacientes com 

ansiedade e depressão severas), 

Audiometria, Acufenometria (pitch, 

loudness, LDL, RI e MML) 

Avaliar a eficácia do Neuromonics 

(estímulo acústico personalizado) no 

tratamento do zumbido crônico 

Melhora significativa na qualidade de 

vida, no TRQ e THI com o uso do 

Neuromonics. 

Cho et al, 2013 THI (grau do zumbido), EVA Avaliar a relação entre o grau de ansiedade Significante corelação entre depressão e 



26 

 

 

 

(Coréia do Sul) (loudness, tempo de percepção, 

incômodo e efeito na vida causados 

pelo zumbido), BDI (depressão), 

STAI  1 e 2 (estado e traço de 

ansiedade), audiometria, 

imitanciometria, EOA e PEATE. 

e depressão em pacientes com zumbido 

subjetivo e determinar o efeito do nível da 

ansiedade e depressão  no resultado do 

tratamento do zumbido. 

ansiedade foi observada em pacientes 

com zumbido moderado a severo, 

segundo o THI 

Lim et al, 

2010 

(Singapura) 

THI, Audiometria, Questionário das 

características do zumbido. 

Descrever as características gerais do 

zumbido e o impacto na qualidade de vida 

destes indivíduos; examinar algum fator 

associado com a severidade do zumbido. 

Zumbidos multitonais tem pior THI; O 

THI pode ser usado para aferir o 

progresso do tratamento 

Habesoglu et al, 

2013 (Turquia) 

 

THI, Audiometria Investigar o efeito de vários tipos de 

cirurgias otológicas para otosclerose e 

Otite Média Crônica, sobre o zumbido, 

através do THI 

A melhora audiológica pós-operatória é 

um importante fator no comportamento 

do zumbido em todos os tipos de 

cirurgias otológicas. 

Perez et al, 

2015 

(Israel) 

EVA (loudness), THI, audiometria, 

Acúfenometria (loudness, pitch, 

MML) 

Avaliar a eficácia da Eletroestimulação 

Múltipla Transtimpânica (EMT) no 

Promontório sobre o Zumbido. 

A avaliação do nível do loudness do 

zumbido através da EVA e o THI 

mostraram que a EMT pode ser benéfica 

em alguns pacientes.  

Kamalski et al, 

2010 

(Holanda) 

THI, TQ, TRQ, TSI, THQ, TSQ Avaliar as propriedades dos teste de 

qualidade de vida (HR-QoL) para pacientes 

com zumbido. 

Não validou para serem usados na 

avaliação da efetividade da intervenção 

terapêutica;  

 

Bankstahl & 

Görtelmeyer, 

2013 

(Alemanha) 

 

THI, TRS, TSS, HADS 

 

Análise do processo de validação de uma 

nova escala de atenção e performance, 

APSA. 

 

O questionário é promissor em avaliar os 

aspectos cognitivos da qualidade de vida 

e saúde mental em pacientes com 

zumbido. 

 

Coelho et al, 2012 

(Brasil e Alemanha) 

 

Acufenometria (pitch e MML), 

Audiometria, 

THI, TSCH e CGI. 

 

Analisar e comparar o efeito de várias 

drogas relaxantes muscular de efeito 

central, no zumbido 

 

A Cyclobenzaprina em alta dosagem 

(30mg/dia) mostrou-se efetiva em reduzir 

a severidade do zumbido medido pelo 

THI 
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Oiticica &  Bittar, 

2015 

(Brasil) 

EVA (Grau de incômodo do 

zumbido) 

Determinar: prevalência, características 

clínicas e grau de incômodo do zumbido na 

cidade de São Paulo. 

Prevalência de 22% e com grau de 

incômodo médio d 6,3+/-2,3 (moderado a 

severo) e mediana de 6 (moderado) na 

EVA. 

Salviati et al,  2013 

(Itália) 

 

 

THI, SCL-90-R (para aspectos 

psicopatológicos), VRS (para o 

stress) 

 

Investigar a sensibilidade e especificidade 

do THI como uma ferramenta de screening 

para desordens psiquiátricas em pacientes 

com zumbido 

O THI >36 pode ser considerado como 

uma adequada ferramenta de screening 

para doenças psiquiátricas em pacientes 

com zumbido. 

dos Santos et al, 

2014 (Brasil) 

THI, EVA (Desconforto ao 

Zumbido), Acufenometria (pitch, 

loudness, MML) 

Verificar se há vantagem no uso 

combinado de amplificação e gerador de 

som sobre o uso apenas de amplificação no 

zumbido com perda sensório-neural leve e 

bilateral da audição 

Houve igual redução no desconforto 

causado pelo zumbido nos dois grupos 

estudados; houve uma correlação entre 

MML e o THI, EVA e loudness do 

zumbido. 

Salviati et al, 2014 

(Itália) 

THI, SCL90-R, VRS (stress) Investigar a relação entre zumbido e 

comorbidades psiquiátrica (categoria, 

dimensão, temperamento e stress) 

Significante correlação positiva entre o 

THI e as escalas de psicopatologias; 

Severidade está relacionada às 

características psicológicas. 

Coelho et al., 2013 

(EUA) 

THQ Estabelecer a efetividade do zinco no 

tratamento do zumbido 

O zinco não mostrou melhora 

significativa no THQ de pacientes com 

zumbido 

Legenda: TQ: Tinnitus Questionnaire; THI: Tinnitus Handicap Inventory; EVA: Escala Visual Analógica; STAI: State-Trait Anxiety Inventory; BDI: 

Beck Depression Inventory; TSCH: Tinnitus Sample Case History; EQ-5D: EuroQol-5D; HUI MARK III: Health Utilities Index Mark III; HADS: 

Hospital Depression and Anxiety Scale; EOA-PD: Emissões Otoacústicas – Produto de Distorção; SF-36: Short Form 36; TCS: Tinnitus 

Catastrophazing Scale; FTQ: Fear Tinnitus Questionnaire; TVAQ: Tinnitus Vigilance and Awareness Questionnaire; TFI: Tinnitus Functional Index; 

BST: Brain Speed Test; PASAT: Paced Auditory Serial Addition Test; AQT: A Quick Test of Cognitive Speed; SCWT: Stroop Color Word Test; PHQ-

9: Patient Health Questionnaire; PEATE: Potencial Evocado Auditivo de Tronco Encefálico; DASS: Depression, Anxiety and Stress Scale; TEQ: 

Tinnitus Experience Questionnaire; TIQ: Tinnitus Lifestyle Inventory Questionnaire; THQ: Tinnitus History Questionnaire; TRQ: Tinnitus Reaction 

Questionnaire; LDL: Loudness Discomfort Level; RI: Residual Inhibition; MML: Minimum Masking Level; TSI: Tinnitus Severity Index; TSQ: Tinnitus 

Severity Questionnaire; TRS: Tinnitus Rating Scale, TSS: Tinnitus Severity Scale; APSA: Attention and Performance Self-Assessment;   CGI: Clinical 

Global Impression Score; SCL-90-R: Symptomatic Check List-90-Revised; VRS: Stress-related Vulnerability Scale. 
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  Em cinco trabalhos (21%) o MAZ permitiu aferir outros métodos de avaliação do 

zumbido, buscando ver a existência de uma relação entre as severidades do método padrão e 

do novo método.  

Outros seis trabalhos (25%), estudaram a presença de comorbidades neuropsiquiátricas 

em pacientes com zumbido. Aferiu-se a sua incidência e severidade, relacionando-as com a o 

grau de severidade do zumbido. Houve, porém, o uso de algum método avaliativo dos 

aspectos psiquiátricos em 11 artigos (45,8%). 

Em um número menor de artigos, a severidade do zumbido, aferida pelo(s) MAZ(s), se 

prestou a traçar relação com a qualidade de vida (quatro trabalhos, 17%), caracterizar o 

zumbido em si (dois trabalhos, 8%), e relacionar com alterações do sono (um trabalho, 4%) e 

com a hiperacusia (dois trabalhos, 8%). 

 

 

Figura 2 - Distribuição dos trabalhos conforme a classe do objetivo. 

 

Os MAZ’s escolhidos para se alcançar os objetivos desejados pelos 24 artigos estão 

apresentados na Tabela 2. Estes foram agrupados conforme a sua finalidade. Foram usados os 

métodos que se prestam para: a) avaliar a severidade do zumbido; b) avaliar os aspectos 

neuropsicológicos que possam estar associados ao zumbido; c) avaliar a qualidade de vida dos 

pacientes acometidos de zumbido; d) avaliar a existência e possíveis repercussões da 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Avaliar terapia 

Avaliar alter. neuropsiquiátricas 

Avaliar outro método 

Avaliar qualidade de vida 

Avaliar hiperacusia 

Avaliar carac. gerais do zumbido 

Avaliar alter. do sono 

42% 

25% 

21% 

17% 

8% 

8% 
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hiperacusia em pacientes com zumbido; e) avaliar a cognição dos pacientes com zumbido; f) 

avaliar a audição dos pacientes com zumbido. 

 

Tabela 2 - Quantitativo de artigos selecionados, de acordo com o método 

avaliativo empregado no estudo. 

 

Objetivo Método Avaliativo n % 

Avaliar a severidade do zumbido 

THI 15 62,5% 

Acufenometria 8 33,3% 

EVA 7 29,2% 

TQ 4 16,7% 

THQ 2 8,3% 

TRQ 2 8,3% 

TSCH 2 8,3% 

TEQ 1 4,2% 

TFI 1 4,2% 

TIQ 1 4,2% 

TSQ 1 4,2% 

TSI 1 4,2% 

TRS 1 4,2% 

TSS 1 4,2% 

Overall Bother Level 1 4,2% 

Avaliar os aspectos 

neuropsicológicos 

HADS 4 16,7% 

BDI 3 12,5% 

STAI 2 8,3% 

SCL-90R 2 8,3% 

VRS 2 8,3% 

DASS 1 4,2% 

FTQ 1 4,2% 

TCS 1 4,2% 

PHQ-9 1 4,2% 

Avaliar a Qualidade de Vida 

EVA 2 8,3% 

SF-36 1 4,2% 

EQ-5D 1 4,2% 

HUI Mark III 1 4,2% 

WHITELEY-7 Scale 1 4,2% 

Avaliar a Hiperacusia 

EVA 1 4,2% 

TSCH 1 4,2% 

Questionário de 

Hiperacusia 1 4,2% 

Avaliar a Cognição 

TVAQ 1 4,2% 

SCWT 1 4,2% 

BST 1 4,2% 

PASAT 1 4,2% 

AQT 1 4,2% 
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Avaliar a Audição (Testes 

Audiométricos) 

Audiometria 13 54,2% 

Imitanciometria 5 20,8% 

Emissões Otoacústicas 3 12,5% 

PEATE 2 8,3% 

 

Independente da finalidade do MAZ usado, os mais frequentes métodos utilizados 

foram o THI, em quinze artigos (63%), a audiometria (treze artigos, 54%), a acufenometria 

(oito artigos, 33%) e a Escala Visual Analógica (EVA) (oito artigos, 33%). A Figura 3 ilustra 

esses dados.  

 

 

Figura 3 - Métodos avaliativos mais utilizados, independente do objetivo pretendido. 

 

Em relação à acufenometria, onde se avaliam as características psicoacústicas do 

zumbido, houve diferenças no que foi avaliado. Nos oito artigos que se utilizaram deste 

método sete (29,2%) pesquisaram o pitch, sete (29,2%) o loudness, quatro (16,7%) o Minimal 

Masking Level (MML), um (4,2%) o Loudness Disconfort Level (LDL) e um (4,2%) o 

Residual Inhibition (RI).  

Nos oito trabalhos em que foi utilizada, a EVA analisou diferentes aspectos 

relacionados ao zumbido: em seis artigos (25%) avaliou o incômodo causado pelo zumbido; 

em quatro artigos (16,7%) a intensidade do zumbido (loudness); em dois artigos (8,3%) a 

influência do zumbido na qualidade de vida; em um artigo (4,2%) o incômodo da hiperacusia; 

e em outro artigo (4,2%) o tempo de percepção do zumbido. 
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Na Tabela 3 são colocados os principais métodos que avaliam a severidade do 

zumbido, descrevendo-se o número de artigos em que foram utilizados, o número de questões 

que usam, a pontuação possível para cada questão e o intervalo possível da soma dos pontos 

auferidos. Fica mais uma vez evidente o maior uso do THI pelos artigos. 

 

Tabela 3- Principais métodos avaliativos da severidade do zumbido usados nos artigos 

 

Método 

Quantidad

e de 

artigos 

(n, %) 

Questõe

s 
Pontuação 

Intervalo 

de 

pontuaçã

o 

Domínios 

THI 

(Tinnitus 

Handicap 

Inventory) 

15 (63%) 25 0-2-4 

(0) nunca,  

(2) às vezes 

(4) sim 

0-100 Três domínios: 

funcional, emocional 

e catastrófico 

TQ 

(Tinnitus 

Questionnaire) 

4 (16,7%) 52 - Verdade 

- 

Parcialme

nte 

verdade 

- Inverdade 

0-84 Seis domínios: 

emocional, 

dificuldade cognitiva, 

intrusividade, 

dificuldade de 

percepção auditiva, 

distúrbios do sono, 

queixas somáticas 

TRQ 

(Tinnitus 

Reaction 

Questionnaire) 

2 (8,3%) 26 0-4  

(0) nunca,  

(4) quase o 

tempo todo 

0-104 Quatro domínios: 

dificuldade geral, 

interferência, 

severidade, anulação 

TSI 

(TinnitusSeveri

ty Index) 

1 (4,1%) 12 0-4 

(0) Nunca 

(4) Sempre 

0-48 Nenhum 

THQ 

(Tinnitus 

Handicap 

Questionnaire) 

3 (12,5%) 27 0-100 

(0) Discord

o 

forteme

nte,  

(100) 

Concordo 

fortemente 

0-2700 Três domínios: saúde 

física/estado 

emocional/consequênc

ia social, comunicação 

e audição, ponto de 

vista pessoal 

TSQ 

(Tinnitus 

Severity 

Questionnaire) 

1 (4,2%) 10 0-4  

(0) não 

afetado 

(4) sempre 

afetado 

0-40 Nenhum 

TFI 

(Tinnitus 

Functional 

Index) 

1 (4,2%) 25 0-10 0-250 Oito: intrusividade, 

senso de controle, 

cognitivo, sono, 

auditivo, relaxamento, 

qualidade de vida e 

emocional 
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Na Tabela 4 são colocados os métodos que avaliam os aspectos neuropsicológicos que 

foram mais utilizados. Não há uma grande preferência por algum deles, mas o HADS e o BDI 

foram os mais utilizados. Observou-se ainda que em 12 (50%) dos artigos analisados foi feito 

uso de pelo menos um método avaliativo das comorbidades neuropsiquiátricas relacionadas 

ao zumbido.  

 

Tabela 4- Métodos avaliativos dos aspectos neuropsicológicos relacionados ao zumbido 

MÉTODO 

Quantidad

e de artigos 

(n, %) 

Questõe

s 

Pontuaçã

o 

Intervalo 

de 

pontuação 

Domínios 

HADS 

(Hospital 

Anxiety and 

Depression 

Scale) 

4  

(16,7%) 

14  0-3 0-21  

Para 

depressão e 

ansiedade 

Depressão e ansiedade 

BDI 

 (Beck 

Depression 

Inventory) 

3  

(12,5%) 

21 0-3 0-63 Aspectos Emocional, 

cognitivo, 

motivacional e 

fisiológico da 

depressão. 

SCL-90R 

(Symptomati

c Check-

List-90-

Revised) 

2  

(8,3%) 

90 0-4 0-360 

(GSI – 

média de 

todas as 

notas) 

Psicopatológicas e três  

medidas globais (a 

GSI tem relação com 

psicopatologia)  

VRS 

(Sress-

related 

Vulnerabilit

y Scale) 

2  

(8,3%) 

13 0-3 

 

0-39 Stress 

 

 

STAI 

(State-Trait 

Anxiety 

Inventory) 

2  

(8,3%) 

2 x 20 

(dois 

formulári

os) 

1-4 20-80 

(cada 

formulário) 

Ansiedade (estado e 

traço) 

 

DISCUSSÃO 

 

 A análise dos achados encontrados nesta revisão sistemática mostra a diversidade de 

Métodos Avaliativos que são empregados no estudo do zumbido. Além disso, fica patente que 

não há ainda um consenso sobre que método deve ser utilizado e em que situação. Tanto para 

a avaliação direta do incômodo causado por ele como para as comorbidades que podem estar 

em associação, não há uma padronização. 
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 A diversidade dos países onde os trabalhos foram realizados mostra ser o zumbido um 

sintoma que aflige todas as sociedades, ocorrendo em aproximadamente um terço das pessoas, 

em pelo menos algum momento da sua vida (Falkenberg & Wie, 2012). Porém apenas em 1 a 

2% tem persistência do sintoma e se sentem seriamente prejudicados (Kim et al., 2010). 

 Há uma enorme dificuldade no estudo do zumbido. Um dos motivos aventado para tal 

é a de que há diversos tipos de mecanismos patofisiológicos envolvidos na sua origem e 

manutenção (Landgrebe et al., 2012). Ao relacionarmos esta informação com nosso achado da 

grande variedade de métodos avaliativos para o zumbido, há uma urgente necessidade de que 

se façam trabalhos que busquem classificar as diversas possíveis classes de zumbido. Da 

mesma forma, o método avaliativo escolhido para analisar os resultados das terapias aplicadas 

também poderia ser mais específico.  

 Em alguns dos artigos avaliados mostrou-se que isto já é feito. Kostek & Poremski 

(2013), ao propor a utilização de um novo método em que utiliza um sintetizador de som para 

melhor caracterizar psicoacusticamente o zumbido, escolhem a acufenometria como método 

comparativo e validador dos resultados. A escolha foi pela acufenometria por avaliar o 

loudness e o pitch do zumbido, dados importantes e passiveis de se comparar com o som 

“sintetizado” pelo novo método. O mesmo fez Bertet et al (2013) ao buscar a criação de um 

zumbido “avatar” que mais se assemelhasse ao zumbido sentido pelo paciente. 

 Na busca de uma adequada terapia para o zumbido, objetivo mais comum encontrado 

entre os artigos avaliados (41,6%), vários aspectos devem ser colocados em conta para a 

melhoria destes trabalhos científicos. Além da qualidade metodológica do estudo, como o tipo 

de estudo (randomizado, controlado e duplo-cego), duração e a questão da  análise estatística 

x relevância clínica, o MAZ usado é muito importante (Landgrebe et al., 2012). Tanto para a 

escolha de pacientes com características semelhantes do zumbido (qualidade do som ouvido, 

severidade, duração do sintoma e presença de comorbidades), quanto para a medida dos 

resultados da terapia.  

Alguns dos trabalhos avaliados tiveram esta preocupação na seleção dos pacientes a 

serem estudados, mas poucos utilizaram um questionário padronizado, como no artigo de 

Hoekstra et al (2013). Este trabalho avaliou a terapia rTMS (Estimulação Magnética 

Transcraniana Repetitiva) e se utilizou do TSCH para avaliar os pacientes, já na etapa de 

seleção destes. Este questionário lança mão de 35 perguntas sobre o zumbido, inclusive com a 

utilização, em uma das questões, da EVA para o incômodo causado pelo zumbido. 

 Com relação à escolha do MAZ para aferir os resultados dos tratamentos, este é 

considerado o fator isolado mais importante na condução de um estudo clínico para zumbido 
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(Landgrebe et al., 2012). O autor citado acima complementa que por se tratar de uma queixa 

exclusivamente subjetiva, a sua mensuração é um desafio. Uma sugestão dada pelo autor é a 

utilização de três métodos avaliativos para medir a severidade, sendo a eficácia da terapia 

baseada na comparação do valor médio destas avaliações, pré e pós-terapia. Nos artigos 

analisados, muitos deles se valeram de mais de um MAZ, porém a maioria usou apenas um 

parâmetro para avaliar o objetivo do trabalho. O artigo de Salviati et al (2014) se valeu do 

THI, do General Symptomatic Index – GSI -  (índice retirado do SCL90-R) e do VRS para 

identificar os pacientes com comorbidade psiquiátrica ou não. Foi considerado positivo 

quando dois dos três testes apresentassem valores elevados (THI>36; GSI>0,567; VRS >17). 

 Em um estudo multicêntrico, realizado por experts em zumbido de vários países, 

Landgrebe et al (2012) afirmaram que, para uma avaliação compreensiva do zumbido, deve-

se acessar três importantes aspectos relacionados ao zumbido: acústico, emocional e atenção. 

À luz destes três aspectos, uma avaliação completa do zumbido deveria incluir sempre 

medidas psicoacústicas e questionários que mensurem o impacto na qualidade de vida do 

próprio paciente (emocional e cognitivo). 

 Dos 24 artigos avaliados, 37,5% lançaram mão da avaliação psicoacústica do zumbido 

(acufenometria) conjuntamente com questionário sobre o impacto no dia a dia do paciente. 

Porém, apenas em dois destes estudos se utilizou tanto a acufenometria como o questionário 

para avaliar os resultados. Conclui-se que, baseado nesta revisão de artigos, a grande maioria 

dos trabalhos científicos não avalia adequadamente os resultados alcançados devido a não 

utilizar métodos diversos que contemplem os aspectos psicoacústicos, emocionais e de 

cognição relacionados ao zumbido. 

 Na amostragem estudada, o THI foi o método mais utilizado para a avaliação do 

zumbido (62,5%). Não só mais do que os demais métodos de avaliação sugeridos (Tabela 3). 

Também, mais do que a audiometria (54,1%), a acufenometria (33,3%) e a EVA (33,3%). As 

maiores vantagens do sua utilização são: seu uso e validação em várias línguas (inglês, 

português, espanhol, dinamarquês, coreano, alemão, italiano, cantonês e mandarim); ser 

recomendado em consensos sobre medidas dos resultados de estudos clínicos; devido ao seu 

grande uso, é possível comparações de resultados entre estudos; aplicável na prática clínica 

devido ser resumido e de relativa fácil interpretação. (Figueiredo, Azevedo, & Oliveira, 2009; 

Zeman et al., 2011; Landgrebe et al., 2012).  

 O THI é um questionário com 25 questões que abrange três dimensões: nove questões 

relativas aos aspectos emocionais (frustração, raiva, irritabilidade, ansiedade, depressão e 

insegurança); onze questões relativas aos aspectos funcionais (estresse, concentração, sono, 



35 

 

 

 

interferência no trabalho, nas responsabilidades de casa e nas atividades sociais); e cinco 

questões relativas aos aspectos catastróficos (desespero, falta de controle, inabilidade de 

aceitação, percepção de ter uma doença terrível) (Lim et al., 2010). Nos artigos avaliados 

nesta revisão, o THI foi utilizado tanto para mensuração do nível de incômodo causado pelo 

zumbido, como também para avaliar os resultados de determinada terapia. 

 Como segundo mais utilizado exame em pacientes com zumbido da nossa revisão 

sistemática, a audiometria foi realizada em treze (54,1%%) dos trabalhos analisados. Mesmo 

não avaliando o zumbido em si, ela quantifica o limiar auditivo. A associação de perda 

auditiva e zumbido está bem estabelecida na literatura (Habesoglu et al., 2013). No artigo que 

foi revisado, de Habesoglu et al (2013), observou-se a melhora dos limiares auditivos nas 

cirurgias otológicas realizadas, com uma paralela melhora na pontuação do THI. A 

audiometria, em especial, e os testes audiológicos de uma forma geral (imitanciometria, EOA, 

PEATE) devem fazer parte da avaliação do zumbido, como visto na maioria dos artigos 

revisados 

 O uso de métodos avaliativos das comorbidades neuropsiquiátricas se mostra 

importante, principalmente quando se vê na literatura uma incidência acima de 77% dos 

pacientes com zumbido (Salviati et al., 2014). A metade dos trabalhos que avaliamos (50%) 

lançou mão de algum método para avaliar estes aspectos. Os métodos mais utilizados foram o 

HADS, o BDI, o SCL-90R e o VRS e estão colocados na Tabela 4. 

 Segundo Kostek & Poremski (2013), a mensuração dos parâmetros psicoacústicos do 

zumbido deveria ser incluído quando se pretende realizar alguma terapia. Os autores afirmam 

que se podem ter importantes informações diagnósticas para a seleção do tipo de tratamento e 

para quantificar seus resultados. Esta avaliação, chamada de acufenometria, pode ser 

composta de pelo menos um destes testes: pesquisa do loudness, pesquisa do pitch, MML,  

LLD e RI (Kostek & Poremski, 2013). Não há um uso padronizado de quais testes devem ser 

feitos. Isto se observou também nos artigos que revisamos. 

 A EVA, representada na Figura 4, se constitui em um método dos mais simples e 

rápido, mas de grande valor. Constitui-se de um “termômetro visual” onde o paciente avalia, 

em uma escala de 0 a 10, em que intensidade está o incômodo que se quer pesquisar 

(Hoekstra et al., 2013). Muito usada em pacientes com câncer e com dor crônica, se presta a 

avaliar diversos aspectos relacionados ao zumbido. Nos artigos revisados, foram avaliados: 

loudness, qualidade de vida, incômodo da hiperacusia, e tempo de percepção do zumbido.  
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Figura 4 – Modelo de Escala Visual-Analógica (EVA) utilizado. 

 

 Em 2009, o Departamento de Saúde do Reino Unido recomendou práticas no manejo 

do zumbido que pudessem ser seguidas pelos serviços de saúde (Hoare et al., 2012). Desta 

forma se pretendia padronizar as práticas, com vistas a melhores e mais avaliáveis resultados. 

Quanto aos métodos avaliativos, recomendou-se a realização de avaliação audiológica, 

medidas psicoacústicas do zumbido, screening da ansiedade e depressão (com o uso do BAI, 

BDI ou HADS) e uso de um questionário que meça a severidade do zumbido (como o THI). 

Em 2012 ao avaliar os serviços de saúde, viu-se que 91% realizavam exames audiológicos, 

17% o EVA, 17% acufenometria e 67% algum questionário para zumbido (Hoare et al., 

2012). A comparação com os nossos artigos revisados, apesar de diferir parcialmente nos 

números, mostra que ainda não há uma adequada rotina padronizada, por parte dos serviços 

de saúde e também dos artigos científicos, na avaliação do zumbido. 

 

CONCLUSÃO 

 

 A complexidade do zumbido não tem sido suficientemente investigada, principalmente 

pela falta do uso adequado dos Métodos Avaliativos. A nossa revisão sistemática, que avaliou 

artigos de revista publicados entre os anos de 2010 a 2015 sobre os métodos avaliativos do 

zumbido, mostra a ainda ausência de padronização no seu uso adequado, muito embora haja 

algum consenso. Deve-se destacar a importância da realização dos testes audiométrico, da 

acufenometria, da EVA e de um questionário avaliativo do zumbido e das comorbidades 

neuropsiquiátricas. Os Métodos Avaliativos do zumbido mais utilizados pelos artigos 

estudados foram o THI, a EVA e a acufenometria. 
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RESUMO 

 

Nascimento, I. P., Rosa, M.R.D. Análise da relação entre o THI, acufenometria e escala 

visual analógica na avaliação do zumbido.  

 

A escolha do método de mensuração do grau do incômodo gerado pelo zumbido é importante. 

A comparação dos resultados entre estudos que usam métodos diferentes nem sempre é 

possível. A maioria dos trabalhos tem usado o THI (Tinnitus Handicap Inventory), a EVA 

(Escala Visual Analógica) e a acufenometria, isoladamente ou conjuntamente. A 

determinação da existência de correlação entre eles permite a comparação dos resultados 

encontrados nos diferentes trabalhos. Este estudo avaliou 44 pacientes portadores de zumbido 

subjetivo crônico, atendidos em serviço voltado para pacientes com zumbido, em uma clínica 

escola de uma universidade de João Pessoa - Paraíba. Foram realizados uma anamnese 

direcionada ao zumbido, audiometria, imitanciometria e os 3 métodos avaliativos e de 

mensuração do zumbido (MAMZ): THI, EVA e acufenometria. A análise estatística dos 

valores mostrou haver uma correlação positiva moderada entre o THI, EVA (incômodo) e 

acufenometria (loudness), sendo mais forte entre o THI e a EVA. 

 

Descritores: THI; medidas psicoacústicas; Escala Visual Analógica; zumbido. 
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ABSTRACT 

 

Nascimento, I. P., Rosa, M.R.D. Analysis of relationship between the THI, 

acuphenometry and visual analog scale in tinnitus assessment. 

 

The choice of the measurement methods of the annoyance caused by tinnitus is important. 

Several aspects must be taken into account in this choice. Most studies have used the THI 

(Tinnitus Handicap Inventory), VAS (Visual Analogue Scale) and psychoacoustic measures 

of tinnitus, either alone or in combination. The meeting of correlation between them allows 

the comparison of results in different studies. This study evaluated 44 patients with chronic 

subjective tinnitus seen in service focused on patients with tinnitus in a clinical school of an 

University in João Pessoa – Paraíba. Were performed a  tinnitus anamnesis, audiometry and 3 

evaluative methods of tinnitus: THI, EVA and acuphenometry (loudness matching). The 

statistic analysis showed a significant positive correlation between the values measured by 

THI, the EVA (bother) and the acuphenometry (loudness) in assessing tinnitus. 

 

Keywords: THI; psychoacoustics measurements; Visual Analogue Scale; tinnitus. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O zumbido ou acúfeno é a sensação auditiva na ausência de uma fonte sonora externa 

identificável (Cima et al., 2011; Guimarães et al., 2014). Com uma incidência estimada de 10-

15% na população mundial, a maioria das pessoas experimenta mínimo impacto em sua 

qualidade de vida, sendo clinicamente significante para aproximadamente 20% daqueles com 

zumbido crônico (Das et al., 2012). Em recente estudo com a população da cidade de São 

Paulo, foi encontrada uma prevalência de 22%, sendo que 64% destes se sentiam 

incomodados com o zumbido (Oiticica & Bittar, 2015). Teorias mais recentes sobre a 

fisiopatologia do zumbido apontam para a existência de descargas neuronais aumentadas ou 

sem sincronia nas vias centrais da audição (Berlet et al., 2013; Hoare et al., 2013). Estas 

descargas anômalas seriam iniciadas após alguma disfunção no sistema auditivo. 

 Entre as mais frequentes dificuldades associadas como o zumbido estão a perda 

auditiva, alterações do sono, afastamento social e distúrbios neuropsiquiátricos, como a 

depressão, ansiedade e diminuição da cognição (Hoare et al., 2013). 

 Devido ao ainda pouco entendimento dos mecanismos geradores do zumbido e à 

dificuldade em mensurá-lo, não há um tratamento que seja completamente eficaz (Azevedo et 

al., 2007). Dentre os vários fatores que dificultam o uso das terapias para o zumbido está, sem 

sombra de dúvida, a precariedade dos métodos avaliativos e de mensuração do zumbido 

(MAMZ) (Figueiredo et al., 2009). Há ainda pouco consenso na literatura sobre isto. Desta 

forma, encontrar os melhores métodos avaliativos para o zumbido e que possa refletir o mais 

fidedignamente o incômodo que gera no paciente, poderá contribuir para melhor 

entendimento do zumbido e escolha de terapia mais específica (Landgrebe et al., 2012).   Para 

tal, se espera que o método avaliativo utilizado possa ter as seguintes características: 1) 

resumido, para ser possível utilizar na prática clínica; (2) de fácil aplicação e interpretação; 

(3) abranja vários aspectos do zumbido; (4) seja validado e tenha confiabilidade (Figueiredo 

et al., 2009). 

 Dentre os métodos que se dispõe para avaliar o zumbido, o Tinnitus Handicap 

Inventory - THI, a mensuração das características psicoacústicas e a avaliação do incômodo 

caudado pelo zumbido, através da Escala Visual Analógica, têm sido os mais usados 

(Azevedo et al., 2007).  

 O THI é o questionário mais usado em todo o mundo para avaliar o incômodo causado 

pelo zumbido. Composto de 25 questões que abrangem os aspectos funcional, emocional e 

catastrófico do zumbido, gera um índice que classifica o incômodo em “suave”, “leve”, 

“moderado”, “severo” e “catastrófico” (Fioretti et al., 2013). Tem sido sugerido que o THI 
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seja usado em todos os estudos, como uma medida primária ou secundária dos resultados da 

pesquisa (Landgrebe et al., 2012).  

Estudo recente no Reino Unido constatou que o THI é o questionário para zumbido 

mais usado na prática clínica pelos médicos daquele país (Hoare et al., 2012). Cabe salientar 

que mesmo sendo um dos questionários mais utilizados, deve-se ter o cuidado com a amostra 

e a forma como será aplicado.  

Uma pesquisa realizada por Atcherson, Zraick, & Brasseux (2011) nos EUA vem 

enfatizar esta preocupação. Os pesquisadores avaliaram em que nível escolar de leitura 

(legibilidade) se encontravam 15 questionários que são usados para avaliar o zumbido, dentre 

eles o THI. Constatou-se que a maioria deles, inclusive o THI, não respeita a recomendação 

dos especialistas de se manter entre o quinto e o sexto grau escolar de leitura. O THI, por 

exemplo, está no sétimo grau. Este aspecto deve ser pensado quando se escolhe um MAMZ. 

Mais ainda em uma população com nível de escolaridade menor. 

 A necessidade de medidas psicoacústicas para caracterizar o zumbido, também 

chamada de acufenometria, foi inicialmente mencionada em 1903, porém apenas com o a 

invenção de equipamentos eletroacústicos adequados é que foi possível mensurar a 

intensidade (loudness) e a frequência (pitch) do som apenas percebido pelo paciente (Kostek 

& Poremski, 2013). A caracterização do zumbido é complexa porque apenas o paciente que 

sofre pode recriar um som semelhante, que muitas vezes pode ser multitonal e mudar sua 

intensidade. A literatura cita várias técnicas para se realizar esta pesquisa. Apenas a partir dos 

anos 80 que se tentou padronizar a acufenometria, sem sucesso. Como consequência, cada 

centro de estudo em zumbido desenvolveu seu próprio método, tornando difícil comparar os 

resultados das pesquisas entre si (Kostek & Poremski, 2013). 

 A pesquisa do pitch (frequência) é realizada se oferecendo sons de diferentes 

frequências (em Hertz – Hz), em uma intensidade acima do loudness (em decibels – dB) 

encontrado (Henry et al., 2013). 

 Na análise psicoacústica do zumbido também se pode pesquisar o MML (Minimum 

Masking Level) e o RI (Residual Inhibition) (Kostek & Poremski, 2013). O MML é mais 

baixo nível de ruído necessário para mascarar o zumbido do paciente. (Rabau et al., 2015). O 

RI é a supressão temporária ou eliminação do zumbido após uma estimulação auditiva (Henry 

et al., 2013). 

 Em recente estudo nos Estados Unidos, pesquisadores usaram a acufenometria 

(pequisa do loudness, pitch, MML e RI) em veteranos de guerra, com o objetivo de criar um 

teste que determinasse, com alto grau de confiança, a presença ou ausência de zumbido 
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(Henry et al., 2013). O estudo não alcançou o objetivo, mas mostrou ser no futuro um 

possível meio de atestar a presença ou ausência de zumbido. Os trabalhos têm usado a 

acufenometria para auxiliar na terapia de mascaramento do zumbido (Santos et al., 2014) e na 

avaliação dos resultados de outras terapias. (Coelho et al., 2012; Hoekstra et al., 2013). 

 A avaliação subjetiva da intensidade do zumbido pode ser realizada através do uso de 

uma escala visual analógica (EVA), em que o paciente atribui uma nota de 0-10 ao grau do 

incômodo causado pelo zumbido (Cho et al., 2013). Embora amplamente utilizada, não tem 

sido ainda validada sistematicamente para a avaliação dos diferentes aspectos do zumbido 

(Landgrebe et al., 2012).  

 A literatura ainda não mostrou consenso que estes três métodos avaliativos do 

zumbido (THI, EVA e acufenometria) guardem uma correlação entre si (Rabau et al., 2015). 

Há autores que encontraram esta correlação entre as medidas psicoacústicas e a medidas 

subjetivas (Figueiredo et al., 2009), enquanto outros não (Rabau et al., 2015). Desta forma, 

muitos trabalhos científicos usam com frequência estes três métodos para a avaliação de 

pacientes com zumbido. 

 A presente pesquisa teve como objetivo analisar a existência de correlação entre os 

métodos de mensuração do zumbido por meio do THI, da EVA (ao avaliar o loudness) e  da 

acufenometria (mensurando o loudness e o pitch).  

 

METODOLOGIA 

 

O protocolo deste estudo, incluindo o sistema de recrutamento dos pacientes, 

equipamentos usados e técnicas avaliativas, foi revisado e aprovado pela Comissão de Ética 

em uma instituição de ensino superior (IES), em obediência à resolução 466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde, referente à ética em pesquisa envolvendo seres humanos. Foi aprovado, 

conforme parecer nº 0129/12. Todos voluntários assinaram um termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Anexo C), comprovando que estavam de acordo e aceitaram que seus dados 

sejam utilizados exclusivamente para fins científicos. 

 A amostra foi composta de 44 pacientes adultos, atendidos na Clínica Escola de 

Fonoaudiologia de uma IES da cidade de João Pessoa, Brasil. Foram selecionados todos os 

pacientes que na anamnese apresentavam o zumbido subjetivo crônico como queixa. A idade 

média foi de 52,16 anos, variando ente 17 e 83 anos. O período da coleta dos dados foi de 

novembro de 2014 a abril de 2015. 
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 Os pacientes foram avaliados com uma anamnese, um questionário específico para o 

zumbido, testes audiológicos (audiometria e imitanciometria), acufenometria (loudness e pitch 

do zumbido), THI (Tinnitus Handicap Inventory) e mensuração do incômodo causado pelo 

zumbido, através da Escala Visual Analógica (EVA).  

 Na anamnese e no questionário de zumbido forram obtidos, além da idade, os 

seguintes aspectos do zumbido: localização (direita, esquerda, na cabeça ou indeterminada); 

tempo que escuta; como surgiu (gradual, repentino, após exposição a ruído, outro); tipo 

(contínuo, pulsátil, intermitente); característica (apito, chuva, chiado, cascata, abelha, outro); 

período do dia em que escuta; percepção da intensidade (alto, médio ou baixo); relação com 

outro incômodo na vida; relação com alguma causa. 

 Com o objetivo de determinar os limiares auditivos e avaliar a inteligibilidade da fala 

humana, foi realizada Audiometria Tonal e Vocal de todos os sujeitos em uma cabina acústica 

com auxílio do Audiômetro AVS 500. Foram avaliadas as frequências de 250, 500, 1000, 

2000, 3000, 4000 e 6000 8000 Hertz (via aérea) e 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hertz (via 

óssea), sendo esta última somente realizada se o indivíduo apresentasse limiar auditivo maior 

que 25 dB NS (Nível de Sensação) para as frequências de 500 a 4 KHz. O método utilizado 

para determinação do limiar auditivo foi o descendente-ascendente, ou seja, de uma 

intensidade mais alta a mais baixa. 

 A acufenometria foi realizada em cabina acústica, utilizando-se do mesmo audiômetro 

(AVS 500). Consistiu-se na obtenção da intensidade (loudness) e da frequência (pitch) que o 

paciente referia ser o mais semelhante possível do zumbido. Foram oferecidas diferentes 

intensidades e frequências de som em que o paciente indicava qual mais se assemelhava com 

seu zumbido. Sempre que o zumbido fosse unilateral, era oferecido o som na orelha 

contralateral. Caso o zumbido fosse bilateral, se oferecia o som na orelha de melhor audição.  

Primeiramente, pesquisou-se o loudness, apresentando um ruído em 1000 Hz, sendo o 

incremento na intensidade do som feita a cada 1 dB. O resultado foi expresso em dB NS 

(nível de sensação). A seguir se pesquisou o pitch, utilizando-se de ruído que mais se 

assemelhava ao seu zumbido (Narrow Band Noise, White Noise, Frequência Modulada, Tom 

Puro Contínuo ou Tomo Puro Pulsátil) e o paciente escolhia entre dois sons diferentes, por 

exemplo um som de 125 Hz e outro de 8000 Hz, perguntando “qual destes sons é mais 

parecido com o seu zumbido?”. O pitch foi expresso em hertz (Hz), correspondendo à 

percepção da frequência do zumbido. 

 O THI (Anexo A) foi realizado em forma de entrevista, e o voluntário escolhia umas 

das três possibilidades de resposta a cada uma das 25 questões: “sim” (4 pontos), “não” (0 
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ponto) ou “às vezes” (2 pontos). A entrevista foi preferida, ao invés da auto-resposta, para que 

não houvesse dúvida do enunciado das questões. O entrevistador leu as questões, se abstendo 

de comentários. Cada pergunta se relaciona com um dos domínios: funcional, emocional ou 

catastrófico. A soma das pontuações obtidas poderia assim variar de 0 a 100. De acordo com 

o valor obtido, o grau de incômodo causado pelo zumbido em cada paciente foi classificado 

em suave (0-16), leve (18-36), moderado (38-56), severo (58-76) ou catastrófico (78-100). O 

THI está validado para o português do Brasil desde 2006 (Peterson et al, 2006)). 

 Na avaliação do grau de incômodo causado pelo zumbido através da EVA, foi 

solicitado que o paciente observasse a escala graduada mostrada na Fig. 1 (Anexo B). Pediu-

se para que ele pontuasse de 0 a 10 a intensidade do incômodo do zumbido. Quanto mais 

próximo de 10, maior o incômodo referido. 

 Os dados foram analisados através do Statistical Package for Social Sciences 20 

(SPSS). O teste de normalidade Shapiro-Wilk foi realizado para verificar a distribuição dos 

dados quanto aos valores obtidos no THI, EVA e acufenometria. Foram efetuadas análises de 

correlação por meio do teste de correlação de Pearson, além de teste t de Student para dados 

independentes. O nível de significância utilizado nesse estudo foi de 5% e o intervalo de 

confiança de 95%. 

 

RESULTADOS 

 

O estudo foi composto por 44 participantes com média de idade de 52,16±15,67 

anos. Não houve correlação entre a variável idade e os valores de escore THI (r = 0,062; p = 

0,690), escore EVA (r = -0,177; p = 0,251) e de intensidade no acufenometria (r = -0,116; p = 

0,454). 

A estatística descritiva dos valores encontrados no THI então apresentados na Tabela 

1, mostrando inclusive os dados referentes a cada domínio do questionário separadamente. 

Após a normalização dos valores, já que o número de questões para cada domínio é diferente, 

observaram-se as seguintes médias percentuais de pontuação: 35,93% (Funcional), 38,76% 

(Emocional) e 47,73% (Catastrófico). Houve diferença estatisticamente significante entre os 

domínios (p=0,021; teste de Friedman), principalmente entre o domínio emocional e o 

catastrófico.  
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Tabela 1 - Descrição estatística dos escores obtidos no THI em 

cada domínio avaliado 

 

Valores 

(escore) 

Domínios THI 

Global Funcional Emocional Catastrófico 

Média 15,09 13,95 9,545 38,59 

Erro padrão 1,745 1,68 0,804 3,733 

Mínimo 0,00 0,00 0,00 6,00 

Máximo 42,00 36,00 20,00 98,00 

Legenda: IC95%= Intervalo de confiança da média 

 

Na análise do escore EVA, observou-se uma média de 5,84±3,07 pontos, sendo 

apresentados os percentuais de ocorrência de cada valor na Figura 1. A pontuação mais 

relatada pelos pacientes foi a 10 (20,45%) (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Percentual das respostas dadas à escala visual analógica 

 

 

A intensidade média medida na acufenometria foi de 23,34±17,84 dB NS. Quanto à 

frequência do referido teste, o maior número de casos foi encontrado em 6000Hz (Tabela 2).  
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Tabela 2 - Quantitativo de casos e intensidades 

médias obtidas através da acufenometria para 

frequência 
 

Frequência (Hz) n % 
Intensidade média 

(dB) 

125 3 6,8% 35,83 

250 3 6,8% 10,33 

500 4 9,1% 26,62 

1000 3 6,8% 38,33 

2000 2 4,5% 6,00 

3000 6 13,6% 35,67 

4000 2 4,5% 32,5 

6000 13 29,5% 18,53 

8000 8 18,2% 16,87 

Total 44 100,0% - 

 

 

    

Ainda em relação à acufenometria, é interessante destacar que ao se dividir a amostra 

a partir da mediana da frequência encontrada (4000 Hz) observou-se que a intensidade média 

nos dois grupos formados diferiu significativamente (p=0,023; teste t não pareado), conforme 

mostra a Figura 2.  
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Figura 2 – Intensidade média encontrada nos grupos resultantes da divisão da amostra a 

partir da mediana (4000Hz) na acufenometria 
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Com base na classificação do grau de incômodo medido no THI, os valores médios 

do EVA e da intensidade na acufenometria são apresentados nas Tabelas 3 e 4, 

respectivamente. Os graus de intensidade do THI leve e moderado foram os mais frequentes, 

34% e 23% respectivamente. Na tabela 3 observa-se que há um crescente aumento nas médias 

da EVA conforme se aumenta o grau do THI. Nos 9 pacientes com grau leve ao THI a EVA 

teve média de 3,56. Já nos 5 pacientes com grau catastrófico, a EVA teve média de 8,4. 

Percebe-se assim uma nítida correlação entre as duas escalas na aferição do grau de incômodo 

do zumbido. 

 

 

Tabela 3 - Quantidade de indivíduos classificados quanto ao 

grau de incômodo do zumbido e médias dos escores EVA 

obtido em cada agrupamento 

 

Grau THI 
Intervalo do 

escore THI 
n % 

EVA 

Média Erro padrão 

Suave 0-16 9 20% 3,56 0,91 

Leve 18-36 15 34% 4,87 0,76 

Moderado 38-56 10 23% 7,40 0,75 

Severo 58-76 5 11% 7,20 1,36 

Catastrófico 78-100 5 11% 8,40 0,75 

TOTAL 0-100 44 100% - - 

      

      Tabela 4 - Quantidade de indivíduos classificados quanto ao grau de 

incômodo do zumbido e médias da intensidade na acufenometria em 

cada agrupamento 

 

Grau THI 
Intervalo do 

escore THI 
N % 

Acufenometria 

Intensidade (dB) 

Média 
Erro 

padrão 

Suave 0-16 9 20% 19,44 5,6 

Leve 18-36 15 34% 18,87 4,4 

Moderado 38-56 10 23% 27,90 5,9 

Severo 58-76 5 11% 28,75 6,5 

Catastrófico 78-100 5 11% 33,83 9,1 

TOTAL 0-100 44 100% - - 

 

 Na tabela 4 os agrupamentos de pacientes com diferentes graus de severidade também  

mostrou correlação com a intensidade do zumbido medida. No entanto, esta correlação tem 

uma força menor, sendo evidente ao se observar os valores maiores do erro padrão em relação 
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aos encontrados na tabela 3. Por exemplo, nos 5 pacientes do grau severo ao THI, a 

intensidade média do zumbido ficou em 28,75, com erro padrão de 6,5. Já nos 10 pacientes 

com grau moderado, a intensidade média do zumbido foi de 27,90, com erro padrão de 5,9. 

Esta correlação com menor força guarda relação com o tamanho da amostra. 

Ao se correlacionar os três testes, observou-se correlação positiva significativa entre 

THI-EVA (r= 0,545; p< 0,001), EVA-Acufenometria (r= 0,338; p= 0,025) e THI-

Acufenometria (r= 0,333; p= 0,027), conforme mostra as Figuras 3, 4 e 5. 

 

 
Figura 3 – Gráfico de dispersão entre os escores do THI e EVA, mostando correlação 

significativa moderada (teste de correlação de Pearson) 
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Figura 4 – Gráfico de dispersão entre a intensidade medida na acufenometria e os 

escores do EVA, mostando correlação significativa moderada (correlação de Pearson) 

 

 

 
Figura 5 – Gráfico de dispersão entre a intensidade medida na acufenometria e os 

escores do THI, mostando correlação significativa moderada (correlação de Pearson) 

 

DISCUSSÃO 

 

   

 No presente estudo o THI variou de 6 a 98, com média de 38,59. Os três domínios 

tiveram médias de 15,09 (0-42) no funcional (F), 13,95 (0-36) no emocional (E) e 9,545 (0-

20) no catastrófico (C). Após normalização dos resultados dos vários domínios, não houve 

diferença significativa entre eles (F=35,93%; E=39,76%; C=47,73%), apenas valor maior no 

domínio C. Salviatti et al (2013) coloca que o escore total do THI fornece uma avaliação geral 

do impacto na vida do paciente. Já uma pontuação alta no domínio C é uma alerta para um 

possível encaminhamento para um psicólogo ou psiquiatra (Salviati et al., 2013).  

 A EVA foi utilizada para mensurar o incômodo causado pelo zumbido. Apresentou-se 

com uma média de 5,84, onde 20,45% atribuíram nota máxima, sendo a mais frequente. A 

EVA é a escala que mais vem sendo usada nos estudos no Brasil, segundo Azevedo et al. 

(2007) muito embora ainda precise de validação para avaliação de diferentes aspectos do 

zumbido. (Landgrebe et al., 2012).  

 A acufenometria revelou uma intensidade média do zumbido de 23,34 dB NS. Já as 

frequências que os pacientes mais relataram perceber foram 6000 Hz (29,5%) e 8000 Hz 
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(18,2%). Isto está em acordo com a literatura (Azevedo et al., 2007), que diz que na maioria 

dos estudos a maior parte dos zumbidos se situa nas frequências agudas. Quando 

relacionamos intensidade e frequência, observou-se que de forma significante (p=0,023) as 

maiores intensidades foram encontradas nos 22 pacientes com frequência do zumbido abaixo 

de 4000 Hz. Isto se torna relevante quando sabe-se que a literatura refere que o encontro da 

frequência do zumbido irá ajudar nas terapias de mascaramento (Kostek & Poremski, 2013).  

 A análise comparativa entre os diferentes graus de incômodo do THI com a 

intensidade do incômodo medido pela EVA e com a intensidade medida pela acufenometria 

(dB NS), mostrou uma correlação positiva significativa no presente estudo (p<0,001 e 

p=0,025). Rabau et al. (2015) não encontrou essa correlação entre as medidas subjeticas do 

zumbido e o loudness medido na acufenometria, diferindo assim dos resultados aqui 

encontrados. O autor argumenta que as medidas subjetivas do zumbido, entre elas o THI, 

melhor se prestam a mensurar os resultados de tratamentos para o zumbido. Já Figueiredo et 

al. (2009) encontrou a mesma correlação positiva entre o THI e a EVA, vista no presente 

estudo. Observa o autor que, apesar da avaliação mais completa do THI, o uso da EVA 

mostra-se mais simples e de mais fácil assimilação pelo paciente, sem perder a fidedignidade. 

 As correlações positivas significativas encontradas entre os três testes estudados 

(figuras 3,4 e 5), mostra quão forte são essas relações. Assim temos que a relação entre THI-

EVA tem uma força maior de correlação (r = 0,545; p < 0,001) que as outras relações: EVA-

Acufenometria (r= 0,338; p= 0,025) e THI-Acufenometria (r= 0,333; p= 0,027).  

Na análise dos casos que fugiram dos resultados encontrados para o grupo como um 

todo, há aqueles com grande diferença entre os resultados encontrados. Para exemplificar se 

tem o paciente A, com os seguintes valores: THI total 24 (leve), mas EVA de 10 e com 

loudness de 50 db NS. 

Outra situação foi no paciente B: THI total de 30 (leve), sendo que o domínio 

catastrófico foi 14, mostrando um grau de desespero e aflição maior, que foi expresso na EVA 

(9). 

 Estas análises de casos individuais mostram que a correlação entre os valores dos 

métodos aferidos devem também ser analisados caso a caso. Além de se tratar de testes que 

dependem de um critério subjetivo, onde o paciente faz uma análise do seu próprio zumbido, 

os parâmetros analisados são diferentes em cada método avaliativo. 

 Um aspecto importante que se deve ser observado é a importância de que o estudo 

amostral difere daquele que se realiza caso a caso. O exemplo do paciente B, citado acima, 

mostra a importância de se levar em conta os domínios que o THI apresenta. Neste caso o 
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domínio catastrófico demonstrou a maior angústia dele. Assim, pode-se neste caso ficar mais 

atento para alterações psicológicas, devendo-se inclusive encaminhar para um profissional da 

área para maiores avaliações. 

 

CONCLUSÃO 

 

 O presente estudo mostrou haver uma correlação positiva significativa de moderada 

força entre os valores medidos pelo THI, a EVA (incômodo) e a acufenometria (loudness) na 

avaliação do zumbido. Com isto, a escolha de um dos três métodos avaliativo para pesquisa 

do zumbido, quando se levar em consideração o mais adequado, devido o objetivo do estudo, 

o nível educacional da população estudada e a experiência do profissional na aplicação e 

interpretação do método, não excluirá comparações em seus resultados. Cada exame fornece 

dimensões diferentes do zumbido, contribuindo para uma mais ampla visão do incômodo 

gerado, mas guardam relação entre si quando são comparados seus valores em um grupo 

estudado. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: TINNITUS HANDICAP INVENTORY (THI)  

TINNITUS HANDICAP INVENTORY (THI) 

Perguntas Respostas 

Sim 
(4) 

Não 
(0) 

Às vezes 
(2) 

Funcional Devido ao seu zumbido é difícil se concentrar?    

Funcional O volume do seu zumbido faz com que seja difícil escutar as pessoas?    

Emocional O seu zumbido deixa você nervoso?    

Funcional O seu zumbido deixa você confuso?    

Catastrófico Devido ao seu zumbido, você se sente desesperado?    

Emocional Você se queixa muito do seu zumbido?    

Funcional Devido ao seu zumbido, você tem dificuldade de pegar no sono à noite?    

Catastrófico Você sente como se não pudesse se livrar do seu zumbido?    

Funcional O zumbido interfere na sua capacidade de aproveitar atividades sociais (sair pra jantar e ir ao 

cinema)? 

   

Emocional Devido ao seu zumbido, você se sente frustrado?    

Catastrófico Devido ao seu zumbido, você pensa que tem uma doença grave?    

Funcional O seu zumbido torna difícil você aproveitar a vida?    

Funcional O seu zumbido interfere nas suas tarefas e no serviço e em casa?    

Emocional Devido ao seu zumbido, você se sente frequentemente irritado?    

Funcional Devido ao seu zumbido, você acha difícil ler?    

Emocional O zumbido deixa você chateado?    

Emocional Você sente que o seu zumbido atrapalha o seu relacionamento com a sua família e amigos?    

Funcional Você acha difícil tirar sua atenção do zumbido e se concentrar em outra coisa?    

Catastrófico Você sente que não tem controle sobre o seu zumbido?    

Funcional Devido ao seu zumbido, você se sente frequentemente cansado?    

Emocional Devido ao seu zumbido, você se sente frequentemente deprimido?    

Emocional O seu zumbido faz com que você se sinta ansioso?    

Catastrófico Você sente que não pode mais suportar o seu zumbido?    

Funcional O seu zumbido piora quando você está estressado?    

Emocional O seu zumbido faz com que você se sinta inseguro?    

Score Total: ____Funcional: ____ Emocional: ____ Catastrófico:  
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ANEXO B: ESCALA VISUAL - ANALÓGICA e ACUFENOMETRIA 

 

 

 

ACUFENOMETRIA: OD _____Hz 

        ______dB  

  

OE_____Hz 

        ______dB 
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ANEXO C: QUESTIONÁRIO ZUMBIDO 
 

1) Localização 

 OD     Na Cabeça 

 OE     Não sei identificar 

 Ambas orelhas 

 

2) Há quanto tempo você escuta o zumbido? 

Dias   Semanas   Meses   Anos 

 

3) Surgimento do Zumbido 

 Repentino    Após exposição ao ruído 

 Gradual    Outro:__________________________ 

 

4) Tipo de Zumbido 

Contínuo 

 Pulsátil 

 Intermitente 

 

5) Como é o som do seu zumbido? 

 Apito     Cascata 

 Chuva     Abelha/Mosquito 

Chiado               Outro:__________________________ 

 

6) Quando você escuta o zumbido? 

 Pela manhã    O tempo inteiro 

 À tarde               Ao deitar 

 À noite                    Outro:___________________________ 

 

7) Você acha que o seu zumbido é? 

 Alto 

 Médio 

 Baixo 

 

8) O zumbido causa algum problema ou incômodo na sua vida/ para você? 

 Sim     Não 

Qual:_________________________________________________________ 

 

9) Você relaciona o seu zumbido à alguma causa? 

 Sim     Não 

Qual:__________________________________________________________ 
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ANEXO D: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
1 - Titulo: Zumbido: Abordagem Multidisciplinar. 

2 - Essas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, 

que visa investigar os parâmetros auditivos e psicológicos durante o ciclo menstrual;  

3 - Necessitará a sua resposta a alguns questionários relacionados à ansiedade, zumbido e 

ciclo menstrual (apenas para voluntárias), além da realização de exames auditivos não 

invasivos;  

4 - Não há riscos previsíveis tanto aos voluntários quanto para os pesquisadores, pois os testes 

são indolores e não invasivos;  

5 - Não há benefício direto para o participante, somente ao final do estudo poderemos 

concluir a presença de algum benefício para a comunidade científica e para a sociedade em 

geral;  

6 - Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais 

responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal 

investigadora é Marine Raquel Diniz da Rosa pode ser encontrada no Departamento de 

Fonoaudiologia da Universidade Federal da Paraíba. Cidade Universitária - Campus I. Castelo 

Branco - João Pessoa ou no telefone: 3216-7831.  

7 - É do seu direito, como um participante de pesquisa, continuar ou não voluntariamente 

deste estudo. Compreendendo sobre o que, como e porque este estudo está sendo feito;  

8 - Direito de confidencialidade - As informações obtidas serão analisadas em conjunto com 

as dos demais voluntários, não sendo divulgado a identificação de nenhum;  

9 - Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em 

estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores;  

10 - Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase 

do estudo, incluindo todo o processo. Também não há compensação financeira relacionada à 

sua participação;  

11 - Em caso de dano pessoal ou riscos não previsíveis, diretamente causados pelos 

procedimentos propostos neste estudo, o participante tem direito a tratamento médico na 

Instituição, bem como às indenizações legalmente estabelecidas;  

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado somente para esta 

pesquisa.  

 

 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Interferência dos hormônios femininos e 

ansiedade na percepção do zumbido”. Eu discuti com Marine Raquel Diniz da Rosa sobre a 

minha decisão em participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos 

do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 

quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou 

prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu atendimento 

neste Serviço.  

 

 

____________________________________ 

 

Assinatura do voluntário Data ____/____/____ 
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Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste voluntário para a participação neste estudo.  

 

 

____________________________________ 

 

Assinatura do responsável pelo estudo Data ____/____/____ 

 

 

 

 

Espaço para  impressão dactiloscópica 

 

______________________________________ 

Assinatura da Testemunha 

CONTATO:  

Pesquisadora: Profa. Dra. Marine Raquel Diniz da Rosa  

Departamento de Fonoaudiologia – Universidade Federal da Paraíba  

E-mail: marinerosa@ccs.ufpb.br – Fone: (83) 3216-7831  

 

Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos  

Campus I – Cidade Universitária –  

Bloco Arnaldo Tavares – Sala 812 – 1º andar - CCS  

(83) 3216 7791 

                                     Atenciosamente, 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Responsável 

 

___________________________________________ 

Assinatura do Pesquisador Participante 
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CAPÍTULO IV: DISCUSSÃO GERAL 

 

 Esta discussão aborda e analisa as conclusões que advieram dos dois artigos 

apresentados acima. Além disso, faz uma correlação com os objetivos que foram colocados 

para este estudo.  

 O primeiro artigo deixou evidente a diversidade dos Métodos Avaliativos do Zumbido 

(MAZ) que estão sendo usados pelos estudos em todo o mundo. Não há ainda um exame que 

consiga avaliar todos os aspectos relacionados com o zumbido. Foi observado que, baseado 

no objetivo que o estudo visa alcançar, determinado MAZ é usado. Encontraram-se vários 

aspectos que foram avaliados pelos estudos: uma terapêutica para o zumbido; as alterações 

neuropsiquiátricas; outro método de avaliação; a qualidade de vida; alterações do sono; a 

hiperacusia; e as características gerais do zumbido.  Assim, um dos critérios para a escolha do 

MAZ é qual objetivo se pretende alcançar, concordando com Derek et al.(2012). 

 O encontro, neste primeiro artigo, de que o THI, a EVA e a acufenometria foram os 

três MAZ que estiveram presentes em maior numero de estudos, alem dos testes 

audiométricos, serviram de referência para que fossem estes os exames avaliados no segundo 

artigo.  

 Vários são os argumentos observados para a escolha desses exames. O THI, por ser de 

uso amplo na literatura, estar validado e ser de relativa fácil aplicabilidade. Além de abranger 

diferentes domínios relacionados ao zumbido, permitindo uma avaliação mais abrangente do 

incômodo (Figueiredo et al., 2009; Zeman et al., 2011). Outro aspecto positivo é a existência 

de versões em vários idiomas: inglês, espanhol, português, italiano, mandarin, holandês, 

alemão, francês, cantonês, dinamarquês, etc (Landgrebe et al., 2012). 

 Já a EVA é um exame de muito fácil aplicabilidade, não carecendo de maiores 

habilidades educacionais para a sua realização. O primeiro artigo mostrou que foi utilizada 

para avaliar não apenas o loudness, mas também a qualidade de vida, o incômodo da 

hiperacusia e o tempo de percepção do zumbido. Apesar de simples, mostra de forma clara e 

rápida o grau do incômodo aferido (Hoekstra et al., 2013).  

 A acufenometria mostrou-se importante no estudo do zumbido, principalmente quando 

a terapêutica visava mascarar o sintoma (Kostek & Poremski, 2013). Ao mensurar os 

parâmetros psicoacústicos do zumbido, se tem uma correlação com o incômodo gerado. Ao se 

comparar com a EVA e o THI, esta correlação com o incômodo poderia ser avaliada.
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 No segundo artigo, foi lançado mão da realização desses três exames, em 44 pacientes 

portadores de zumbido crônico. Não houve relação entre a idade e os resultados destes, 

comportando-se todos de maneira semelhante. Já aí se vê resultados iguais, mostrando já uma 

correlação entre o THI, a EVA e a acufenometria. 

 Ao promover a análise estatística para comparar as respostas dos três exames nos 

pacientes, foi encontrada uma significativa correlação positiva entre eles. Mesmo havendo 

pacientes que fugiram deste padrão, há uma concordância moderada clinicamente entre os 

valores encontrados. Esta concordância foi mais forte quando se comparou o THI e a EVA. E 

menos forte quando se compararam a EVA com a acufenometria e o THI com a 

acufenometria. Figueiredo et al. (2009) corrobora com estes dados. Já Rabau et al. (2015) 

discorda, não encontrando uma concordância entre os valores dos questionários subjetivos e 

as medidas psicoacústicas encontradas na acufenometria. 

 A acufenometria não é um exame de fácil realização, dependendo da subjetividade da 

análise do paciente, além da técnica usada para sua realização e também da interação entre 

examinador-examinado (Berlet et al., 2013). Além do mais ele não avalia a percepção de 

incômodo, mas a intensidade e a frequência do zumbido, que muitas vezes não guardou 

relação com o grau incômodo descrito no THI e EVA.  Mas a sua importância é a de ter 

avaliado o aspecto psicoacústico do zumbido, importante na terapia e caracterização deste. 

 Como uso do THI, a avaliação do incômodo causado pelo zumbido vai abranger as 

repercussões na vida do paciente. Ampliou assim a abrangência da avaliação, passando pelas 

questões emocionais (raiva, frustração, irritabilidade, depressão), funcionais (concentração, 

tendências anti-sociais) e catastróficas (desespero, sensação de impotência, de perda de 

controle e incapacidade de cooperar) (Figueiredo et al., 2009). No nosso estudo, apesar de 

uma média do escore geral não elevada, houve um significante maior valor para o domínio 

catastrófico. Quanto maior os valores deste domínio, mais se deve ater para distúrbios 

psicológicos (Salviati et al., 2013).  

 Desta forma, mesmo sendo observada a existência de uma correlação moderada entre 

os exames usados, o que deve ser considerado positivo por se tratar de sintoma e avaliações 

subjetivas, fica bastante evidente a necessidade de uma interpretação mais detalhada de cada 

um. A sua maneira, retratam o incômodo gerado pelo zumbido. Leva a se concluir que 

embora avaliando aspectos diferentes do mesmo problema, há uma correlação entre estes 

aspectos, que por fim se traduz na busca, pelo paciente, de algo que possa lhe curar ou 

suavizar o seu mal. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSÃO GERAL 

 

 Este estudo se propôs a avaliar os Métodos Avaliativos do Zumbido  utilizados pela 

literatura, encontrar os que mais se prestam ao uso nos estudos científicos e que possam 

traduzir o incômodo percebido pelo paciente. Por fim avaliar a possível correlação entre o 

THI, a EVA e a acufenometria, na avaliação do incômodo causado pelo zumbido. Ao final 

chegamos as seguintes conclusões às questões levantadas: 

 - Há um grande número de MAZ usado pela literatura, abrangendo aspectos diferentes 

do zumbido; 

 - O zumbido, devido a sua heterogeneidade tanto na sua apresentação como no 

incômodo gerado, deve ser avaliado por um MAZ que melhor se preste ao objetivo proposto; 

 - O THI, a EVA e a acufenometria mostraram ter uma moderada correlação nos seus 

resultados, na amostra estudada; 

 - Mesmo havendo correlação entre os exames estudados, deve-se atinar para o fato de 

que cada exame fornece informações específicas sobre o paciente, que serão importantes na 

condução deste. 

 A partir desse estudo são fornecidas contribuições para que outros venham a 

complementar o estudo dos MAZ. Sugerimos a ampliação da amostra e o uso de outros 

métodos que avaliem aspectos relacionados com o zumbido diferentes dos que foram aqui 

avaliados. 
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ANEXOS 

ANEXO A: CERTIDÃO COMITÊ DE ÉTICA 

 


