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RESUMO 

 

 
Introdução: o zumbido é uma desordem que acomete 10 a 15% da população 

mundial e por se tratar de um sintoma subjetivo que apresenta grande repercussão 

na vida do indivíduo, pesquisas científicas na área são de grande importância. A 

terapia sonora realizada por meio do aparelho de amplificação sonora individual 

(AASI) com gerador de som (GS) associado é uma das formas de tratamento do 

zumbido e vem ganhando espaço nos serviços de saúde auditiva. Proposição: 

analisar a eficácia de quatro ruídos mascaradores no alívio do zumbido de 

indivíduos com perda auditiva sensorioneural bilateral de grau leve e moderado e a 

influência dos mesmos na percepção da fala. Casuística e Métodos: o estudo foi 

desenvolvido na Clínica de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru 

(FOB) - USP após a aprovação do Comitê de Ética e anuência do paciente. 

Participaram 35 indivíduos com zumbido e perda auditiva sensorioneural leve e 

moderada bilateral, divididos em quatro grupos, sendo três grupos compostos por 

nove indivíduos e um grupo por oito. Todos os grupos passaram pela adaptação do 

AASI com GS, sendo regulados no modo combinado (GS + amplificação). No grupo 

1 (G1) foi aplicado o estímulo White Noise, no grupo 2 (G2) o Pink Noise, o grupo 3 

(G3), o Speech Noise e o grupo 4 (G4) o High Tone Noise. Todos os pacientes 

passaram pelos seguintes procedimentos: anamnese, diagnóstico audiológico 

composto por audiometria de alta frequência, imitanciometria e acufenometria. 

Foram aplicados os questionários Tinnitus Handicap Inventory (THI), a Escala 

Análoga Visual (EAV) e avaliação da percepção da fala por meio do Hearing in 

Noise Test (HINT) na situação de fala no silêncio (FS) e ruído frontal (RF). Os 

procedimentos foram realizados pré e pós-intervenção auditiva, após três meses de 

uso do AASI. Os resultados foram tabulados e descritos de acordo com a análise 

estatística descritiva de todas as variáveis estudadas. Resultados: todos os grupos 

apresentaram diferença estatisticamente significativa para o questionário THI, EAV e 

HINT na situação de FS, pré e pós-intervenção auditiva. Na situação de RF, 

somente o G2 apresentou diferença significativa. Porém, na comparação entre 

grupos não houve diferença significativa. Conclusão: os quatro ruídos 

mascaradores demonstraram ser igualmente eficazes na melhora do zumbido e na 

percepção de fala na situação de silêncio, porém no RF, o G2 apresentou melhora 

significativa. 

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



 



 

ABSTRACT  

 

 
Sound generator: analysis of the effectiveness of 

masking noise in tinnitus relief 

 
Introduction: tinnitus is a disorder that affects 10 to 15% of the world's population and 

since it is a subjective symptom which presents great impact on the individual's life, all 

scientific contribution becomes significant and important. The sound therapy performed 

through the individual sound amplification apparatus (AASI) with associated sound 

generator (GS) is one of the forms of tinnitus treatment and has been obtaining space 

in the hearing health services. Proposition: analyzing the effectiveness of four 

masking noises in relieving tinnitus of individuals with mild and moderate bilateral 

sensorineural hearing loss and influence thereof on speech perception. Casuistry and 

Methods: the study was developed at the Speech Therapy Clinic of the Faculty of 

Dentistry of Bauru (FOB) - USP after approval by the Ethics Committee and patient 

consent. Participants were 35 individuals with tinnitus and bilateral mild and moderate 

sensorineural hearing loss, divided into four groups, three groups composed of nine 

subjects and one group comprising eight subjects. All groups underwent hearing loss 

adaptation with GS, being regulated in the combined mode (GS + Amplification). In 

Group 1 (G1) the White Noise stimulus was applied, in group 2 (G2) Pink Noise was 

applied, in group 3 (G3), Speech Noise and in group 4 (G4) the High Tone Noise was 

applied. All patients were subjected to the following procedures: anamnesis, 

audiological diagnosis composed of high frequency audiometry, immittanciometry and 

acuphenometry. The Tinnitus Handicap Inventory (THI), Visual Analogue Scale (EAV) 

and Speech Perception Assessment questionnaires were applied through the Hearing 

in Noise Test (HINT) in the speech silence (FS) and frontal noise (RF) situation. The 

procedures were performed prior to and after hearing intervention, after three months 

of use of AASI. The results were tabulated and described according to the descriptive 

statistical analysis of all variables studied. Results: all groups presented a statistically 

significant difference for the THI, EAV and HINT questionnaires in the FS, pre- and 

post-hearing intervention. In the RF situation, only G2 presented a significant 

difference. However, in the comparison among groups there was no significant 

difference. Conclusion: the four masking noises proved to be equally effective in 

improving tinnitus and in speech perception in the silent situation, but in RF situation, 

G2 presented significant improvement. 

 
Keywords: Hearing aids. Hearing loss. Tinnitus. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

O zumbido, também conhecido como acúfenos ou tinnitus, é definido como 

uma percepção consciente de um som nas orelhas ou na cabeça, sem que haja 

estimulação de uma fonte sonora externa. É uma queixa bastante prevalente, que 

atinge cerca de 10 a 15% da população geral (DAS et al., 2012; HOARE et al., 2012; 

HENRY et al., 2013; HOARE et al., 2013b), afetando a qualidade de vida, 

prejudicando a audição, o sono, as emoções, a concentração (TYLER, 2006) e a 

percepção de fala.  

Considerado um sintoma subjetivo, pode ser relatado de formas e 

intensidades diferentes, podendo gerar um incômodo de leve à incapacitante, ser 

intermitente ou constante, ter o som semelhante a um assobio, apito, chiado, panela 

de pressão, grilo, entre outros. Essas características variam de acordo com a rotina, 

aspectos emocionais e outras interferências na vida diária de cada paciente. 

Alguns fatores podem ser responsáveis pelo surgimento do zumbido, são 

eles: infeccioso, medicamentoso, traumático, metabólico, mudanças na pressão 

sanguínea, exposição excessiva a ruído, perda auditiva e rolha de cera. 

Por ser um sintoma de origem multifatorial, é recomendado que o zumbido 

seja investigado por uma equipe multidisciplinar composta por otorrinolaringologista, 

dentistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas e nutricionistas. 

Várias formas de intervenções são utilizadas, todas com o intuito de 

minimizar a sensação de incômodo ocasionado pelo zumbido. Na literatura são 

citadas diversas propostas terapêuticas, tais como: aparelho de amplificação sonora 

individual (AASI), gerador de som (GS), mascaramento, biofeedback, orientações 

nutricionais, estimulação elétrica, tratamento medicamentoso, cirurgia, acupuntura, 

entre outros (SILVA; BANDINI; SOARES, 2007).  

A terapia sonora realizada por meio do AASI com GS associado tem como 

função a estimulação auditiva por meio do enriquecimento sonoro e vem ganhando 

espaço nos serviços de saúde auditiva, necessitando assim, de pesquisas que 

fundamentem a decisão dos profissionais e norteiem o uso deste dispositivo.  
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O ruído mascarador fornecido pelo GS é considerado um som neutro e 

contínuo, que tem por objetivo interferir na representação auditiva do zumbido 

(POWERS; SANTOS, 2015). Recentemente, novos ruídos têm sido disponibilizados 

pelas empresas fabricantes dos geradores de som, com intuito de intensificar o 

auxílio deste dispositivo na intervenção do zumbido. 

Desta forma, o trabalho em questão teve como proposta analisar a eficácia 

de quatro ruídos mascaradores e a influência dos mesmos no alívio do zumbido e na 

percepção da fala de indivíduos com perda auditiva sensorioneural bilateral. 

 



 

2 Revisão de Literatura 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1  ZUMBIDO 

 

O zumbido é caracterizado pela percepção de um som na ausência de uma 

fonte sonora externa. Ele pode ser constante ou intermitente e percebido na cabeça, 

em uma ou nas duas orelhas (SAVAGE; WADELL, 2014). Sua classificação é 

determinada de acordo com a sua duração, em agudo - transitório e de curta 

duração ou crônico - com duração superior a seis meses. Em geral o zumbido 

crônico é decorrente ou está associado a perdas auditivas, sendo que 65% são do 

tipo sensorioneurais, 5% mistas e 4% condutivas (SILVA; BANDINI; SOARES, 

2007). 

Baguley, Mcferran e Hall (2013) referem que o zumbido é considerado 

subjetivo, quando é percebido somente pelo paciente, ou, mais raramente, objetivo, 

quando um observador consegue escutá-lo. Entretanto, essa classificação tem 

utilidade limitada, devido à dificuldade de mensuração do sintoma, que o torna 

extremamente subjetivo (JASTREBOFF; SASAKI, 1994).  

Essa desordem pode ter origem idiopática e ocorrer de forma isolada ou ser 

uma característica da presbiacusia, perda auditiva induzida por ruído, Doença de 

Menière ou do Neuroma do acústico. Em indivíduos com limiares auditivos normais, 

pode ocorrer em casos de toxicidade de quinino ou o uso de aspirina (SAVAGE; 

WADELL, 2014). 

Segundo Santos (2013), o zumbido é gerado no cérebro, mas o gatilho 

ocorre a partir da região periférica. O envolvimento de mecanismos centrais na 

geração desse sintoma sustenta o fato de 78 a 90% dos indivíduos com zumbido 

apresentarem perda auditiva associada (KNOBEL, 2007; TYLER, 2011).  

Manche et al. (2016) realizaram um estudo transversal para identificar a 

associação entre o zumbido e a perda auditiva em várias doenças otológicas. Foram 

incluídos na pesquisa 3255 indivíduos, no período de 2004 a 2014. Os autores 

observaram através dos dados coletados que o zumbido estava presente em 29,3% 

(956) da amostra e destes, 96,9% (927) tinham algum tipo de perda auditiva. 
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Noreña (2011) investigou as relações existentes entre o zumbido e a perda 

auditiva e concluiu que a privação sensorial causada pela perda auditiva é seguida 

pela alteração funcional e estrutural do sistema auditivo como um todo. As lesões 

cocleares são acompanhadas por uma redução da atividade do nervo coclear, e a 

atividade neural se mantém aumentada em praticamente todos os níveis do Sistema 

Nervoso Auditivo Central (SNAC) para compensar esse déficit. O aumento da 

atividade do SNAC caracteriza uma hiperatividade das estruturas nervosas que 

resultam em um “ruído neural”. Este ruído, por sua vez, pode ser codificado pelo 

próprio sistema nervoso gerando a percepção do zumbido. 

Mais recentemente, pesquisas envolvendo imagens de tomografia 

computadorizada de pacientes que apresentavam zumbido identificaram alterações 

no sistema límbico, sugerindo que embora a disfunção do sistema auditivo seja 

necessária para o zumbido ocorrer, as alterações na presença desse sintoma não se 

limitam apenas a via auditiva. Propõe-se que o sistema límbico pode desempenhar 

um papel no desencadeamento do zumbido, essa ativação tem sido interpretada 

como um reflexo da reação emocional de pacientes com zumbido (LAUREANO et 

al., 2014). 

Diversas são as propostas para determinar a origem do zumbido, porém, 

independente da causa, o aspecto mais importante é a interpretação do sintoma 

como algo desagradável pelo sistema límbico. Essa reação emocional pode ser 

intensificada e agravada de forma a aumentar o estresse e exacerbar a sensação do 

zumbido, com grande efeito e impacto na qualidade de vida do indivíduo (BARROS 

SUZUKI et al., 2016). 

Em muitos casos, o zumbido interfere diretamente nas atividades diárias, 

provocando modificações no comportamento, incluindo ansiedade, frustração, 

irritabilidade, depressão e distúrbios do sono (KOCHKIN; TYLER; BORN, 2011). 

Estudos epidemiológicos publicados em âmbito internacional relatam uma 

prevalência de aproximadamente 10% a 15% da população geral (DAS et al., 2012; 

HOARE et al., 2012; HENRY et al., 2013, HOARE et al., 2013b), atingindo cerca de 

14% da população idosa, com faixa etária entre 60 e 69 anos (SHARGORODSKY; 

CURHAN; FARWELL, 2010). Dessa população geral, cerca de 20% buscam algum 

tipo de intervenção clínica (HENRY et al., 2008). 
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No Brasil, não há registros na literatura que determinam a porcentagem 

epidemiológica da frequência do zumbido em nível nacional, entretanto, um estudo 

local realizado por Oiticica e Bittar (2015) sobre a prevalência deste sintoma na 

cidade de São Paulo, constatou que 22% da população apresentavam queixa de 

zumbido.  

Acredita-se que a prevalência do zumbido aumente ainda mais no futuro, 

não apenas entre a população adulta e idosa, devido à consequência do aumento da 

longevidade e das comorbidades crônicas, mas também entre o público jovem, pela 

maior exposição ao ruído em ambientes de ensino, lazer e, em especial, pelo uso 

excessivo de fones. Portanto, é considerável inferir que queixas clínicas auditivas, 

como o zumbido, devem ser encaradas como um problema de saúde pública 

(OITICICA; BITTAR, 2015). 

 

 

2.2  AVALIAÇÃO DO ZUMBIDO 

 

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

mensurados. Até o momento, não existe nenhum exame objetivo que comprove a 

presença ou verifique a severidade do zumbido crônico (HENRY et al., 2013). 

Devido à dificuldade de mensurar e tratar este sintoma, algumas avaliações 

tornam-se importantes para estabelecer parâmetros, tais como: a acufenometria, a 

utilização de Escalas Analógicas Visuais (EAV) e questionários de impactos na 

qualidade de vida do paciente, como o Tinnitus Handicap Inventory (THI) (BARROS 

SUZUKI et al., 2016). 

Figueiredo, Azevedo e Oliveira (2009) realizaram um estudo com objetivo de 

avaliar a correlação entre os escores da EAV e do THI em pacientes com zumbido e 

constataram a presença desta correlação. Dessa forma, os autores sugeriram que a 

utilização dos dois métodos aumentaria a credibilidade dos estudos. 

Estudos nacionais e internacionais com abordagens diversas de tratamento 

como o uso do AASI e/ou do GS, Tinnitus Retraining Therapy (TRT), Neuromonics, 

acupuntura e estimulação magnética transcraniana, utilizaram a acufenometria, EAV 

e/ou THI como formas de avaliação do zumbido (WAZEN et al., 2011; BAUER; 
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BROZOSKI, 2011; HOEKSTRA et al., 2013; SANTOS, 2013; OITICICA; BITTAR, 

2015; ROCHA, 2015; BARROS SUZUKI et al., 2016; DOI et al., 2016; FLORES et 

al., 2016; MONDELLI; ARGENTIM; ROCHA, 2016). 

Acredita-se que a utilização de métodos efetivos de avaliação seja 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). 

A acufenometria é um método avaliativo bastante utilizado nos casos de 

zumbido, trata-se de uma medida psicoacústica que determina o Pitch (frequência) e 

Loudness (intensidade) do zumbido, por meio de estratégias audiométricas que 

utilizam a audiometria tonal com tom puro para encontrar o tom semelhante ao 

zumbido do paciente (MENEZES; SANTOS FILHA, 2005).  

Além disso, Menezes e Santos Filha (2005) relatam que essa avaliação 

apresentam utilidade no topo-diagnóstico das perdas auditivas, partindo da ideia de 

que perdas auditivas condutivas dão origem a zumbidos de tonalidade mais grave 

(“cachoeira”, “ondas do mar”), perdas sensorioneurais resultam em zumbidos de 

tonalidade mais aguda (“cigarra”, “apito”, “grilo”) e perdas mistas apresentam um 

comportamento mais variado, gerando zumbidos graves ou agudos. A grande 

maioria dos estudos situa a maior parte dos zumbidos nas frequências agudas, 

notadamente entre 6 e 8 kHz. 

Esta avaliação depende sobremaneira da capacidade intelectual e de 

concentração do paciente, incluindo certa habilidade para perceber sons de 

tonalidade diferente e apresenta como principal vantagem a possibilidade de 

monitoração da real intensidade do zumbido e por consequência, a monitorização do 

tratamento (MENEZES; SANTOS FILHA, 2005). 

Dentre as medidas realizadas na acufenometria, também é importante a 

pesquisa do Nível Mínimo de Mascaramento (MML) que tem como objetivo avaliar o 

efeito do mascaramento na percepção do zumbido por meio da utilização de um 

ruído de banda larga. Esse teste permite à avaliadora observar a efetividade do 

enriquecimento sonoro na sensação do zumbido (JASTREBOFF; JASTREBOFF, 

2000). 
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Santesso, Santos e Samelli (2012) realizaram um estudo com 18 pacientes, 

todos adaptados com AASI convencional. Após quatro meses de estudo verificaram 

redução do incômodo do zumbido a partir do questionário THI, do Tinnitus Handicap 

Questionnaire (THQ) e por meio das medidas psicoacústicas do zumbido. Além 

disso, foi observado que a única medida que mostrou uma tendência de diminuição 

após intervenção, foi o MML. 

Outra avaliação importante que deve ser investigada nos casos de zumbido 

é a audiometria de alta frequência (AAF), pois o ser humano atinge a faixa audível 

de até 20 kHz e a obtenção de respostas auditivas nessa região de frequência pode 

contribuir para o conhecimento dos mecanismos fisiológicos que causam esse 

sintoma, bem como auxiliar na detecção precoce da perda auditiva (FIGUERÊDO; 

CORONA, 2007). 

A maior ocorrência de zumbido está relacionada a lesões periféricas iniciais. 

Cerca de 90% dos casos estão associados à alteração na audiometria convencional, 

número que pode ser ainda maior, quando considerado as avaliações de emissões 

otoacústicas e AAF (FIGUEIREDO; PENIDO, 2013).  

Em um estudo sobre a influência do zumbido nos limiares auditivos das altas 

frequências, foram analisados 30 indivíduos do sexo feminino, sendo 14 com queixa 

de zumbido e 16 sem queixa (grupo controle), todas com limiares tonais de 250 a 

8 kHz, dentro dos padrões de normalidade. Foram pesquisados os limiares tonais de 

9, 10, 12, 14 e 16 kHz e constatada diferença estatisticamente significante entre os 

limiares auditivos nos grupos estudados, sendo encontrados limiares piores no 

grupo com queixa de zumbido (FIGUERÊDO; CORONA, 2007). 

Nascimento (2015) realizou uma revisão sistemática com artigos publicados 

entre 2010 e 2015 para identificar os métodos mais utilizados para mensuração do 

zumbido e concluiu que mesmo com a falta de padronização, os métodos avaliativos 

que mais se destacaram foram: os testes audiométricos, a acufenometria, a EAV e o 

THI. 
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2.3  INTERVENÇÃO  

 

De acordo com Tunkel et al. (2014) estratégias podem ser utilizadas com o 

intuito de minimizar ou aliviar a sensação do zumbido. Dentre as possibilidades para 

intervenção, a terapia sonora é definida como o uso de qualquer tipo de som que 

tenha como objetivo alterar a percepção do zumbido e as reações causadas pelo 

mesmo, que proporcione alívio e reduza as consequências emocionais. Existem 

diferentes métodos utilizados na terapia sonora, dentre eles, o mascaramento total e 

mascaramento parcial. O mascaramento total utiliza o estímulo para cobrir 

totalmente o zumbido, já o mascaramento parcial, utiliza o estímulo para reduzir o 

foco do zumbido, mudando a representação auditiva. Ambos utilizam o AASI como 

forma de tratamento, seja com o uso da amplificação convencional, do gerador de 

som com ruído de banda larga ou a associação dos dois (amplificação e ruído) 

(POWERS; SANTOS, 2015). 

Tyler (2013) sugere que o uso do AASI de maneira geral, auxilia no alívio do 

zumbido, uma vez que melhora a comunicação, reduz o estresse, amplifica os sons 

ambientais, o que permite ao indivíduo focar nos sons externos distraindo-o do 

zumbido, proporcionando um mascaramento parcial, por meio do ruído produzido 

pelo AASI. 

Dentre as abordagens terapêuticas associadas à terapia sonora, destacam-

se a Tinnitus Retraining Therapy (TRT) (JASTREBOFF; JASTREBOFF, 2000) e a 

Tinnitus Activities Treatment (TAT) (TYLER, 2006). Ambas apresentam os mesmos 

princípios (aconselhamento e enriquecimento sonoro) e o mesmo objetivo de 

proporcionar a habituação do zumbido.  

A diferença entre as terapias está no foco do aconselhamento e no modo da 

regulagem do GS. Na TRT, o aconselhamento é diretivo e baseado em um modelo 

neurofisiológico do zumbido (JASTREBOFF; JASTREBOFF, 2000) e o ajuste do GS 

é determinado pelo paciente, que define o mixing-point, onde o zumbido e o ruído se 

misturam sem mascarar totalmente o sintoma (HENRY et al., 2006), em relação a 

TAT (TYLER, 2006), o aconselhamento é colaborativo e estruturado em quatro 

áreas: audição, concentração, sono e emoção e o ajuste do GS também é 

determinado pelo paciente, porém não é necessário atingir o ponto de mistura. No 

momento da adaptação o paciente deve definir a intensidade de ruído mínimo que 
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promova o alívio do zumbido, favorecendo assim, a habituação do mesmo (TYLER 

et al., 2012). 

O processo de habituação do zumbido por meio da terapia sonora consiste 

em estimular as orelhas com a presença de ruídos constantes e neutros, para, 

assim, reduzir a sua hipersensibilidade no silêncio. Podem ser utilizados geradores 

de som, associados ou não à amplificação, em intensidade baixa para não mascarar 

o zumbido, proporcionando uma redução da percepção do mesmo (BARROS 

SUZUKI et al., 2016). Dessa forma, a estimulação auditiva tem a capacidade de 

interferir na representação auditiva central do zumbido, diminuindo a sua percepção 

(SEARCHFIELD, 2008). 

Esse fenômeno é possível devido à habilidade do sistema nervoso de se 

adaptar a diferentes estímulos. A capacidade de mudanças anatômicas e/ou 

funcionais no sistema responsável pelas informações auditivas é denominada 

plasticidade auditiva (PASCUAL-LEONE et al., 2005). 

Rodrigues e Miranda (2005) relataram que para facilitar o desencadeamento 

dos mecanismos de plasticidade é essencial fornecer estímulos adequados para o 

sistema nervoso. Se o sistema auditivo central é capaz de se reorganizar após uma 

lesão, supõe-se que a reintrodução do estímulo auditivo com o uso de AASI, possa 

provocar a plasticidade auditiva (KAPPEL; MORENO; BUSS, 2011). A estimulação 

acústica, por sua vez, resulta em uma plasticidade reversa que reduz a 

hiperatividade causada pela perda auditiva (NOREÑA, 2009; MCNEILL et al., 2012). 

Um estudo realizado por Amorim e Almeida (2007) sobre plasticidade 

indicou que o aumento do estímulo auditivo proporcionado pela amplificação sonora 

pode levar à plasticidade secundária, contribuindo para a redução do desconforto do 

zumbido e para a melhora do reconhecimento de fala ao longo do período de 

aclimatização. 

A aclimatização se refere à fase que vem após a adaptação do AASI, 

quando ocorre uma melhora progressiva das habilidades auditivas e reconhecimento 

de fala decorrente das novas pistas, disponíveis ao usuário da amplificação sonora 

(MUNRO; LUTMAN, 2003). 

Sendo assim, é de fundamental importância realizar avaliações do 

reconhecimento da fala nesta população e possibilitar a melhoria desta habilidade 
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concomitante ao tratamento do sintoma. Essa associação pode gerar alterações 

significativas na comunicação do indivíduo e consequentemente na qualidade de 

vida (URNAU; SILVA; SELIGMAN, 2010). 

Estudos têm demonstrado que indivíduos com perda auditiva e queixa de 

zumbido beneficiam-se com o uso do AASI, pois o dispositivo auxilia na melhora da 

compreensão da fala e no alívio do zumbido. Dessa forma, autores recomendam a 

adaptação do AASI em pacientes com perda auditiva acompanhada por zumbido, 

como uma alternativa para intervenção (MOURA; IÓRIO; AZEVEDO, 2004; 

KOCHKIN; TYLER, 2008; MAGALHÃES; IÓRIO, 2011). 

Pesquisas recentes sugerem que o zumbido pode afetar o reconhecimento 

de fala. Hennig et al. (2011) avaliaram o efeito do zumbido na percepção de fala em 

19 indivíduos normo-ouvintes com queixa de zumbido e 23 indivíduos normo-

ouvintes sem queixas audiológicas. Ambos os grupos responderam à lista de 

sentenças nas situações de silêncio e ruído e constataram que, em situação de 

ruído, os indivíduos com zumbido apresentaram percepção de fala 

significativamente pior do que os sem zumbido. 

Mais recentemente, Gilles et al. (2016) realizaram um estudo com 87 jovens 

com média de idade de 23,3 anos e histórico de exposição ao ruído. Da amostra 

total, 19 apresentaram queixa de zumbido. Após avaliação, os autores observaram 

que os pacientes com zumbido mostraram diminuição da percepção de fala em 

situação de ruído quando comparados aos pacientes sem zumbido. 

Tais resultados se assemelham ao estudo de Moon et al. (2015) que 

avaliaram o reconhecimento de fala em 30 indivíduos divididos em três grupos: nove 

indivíduos com zumbido unilateral e limiares auditivos normais, 12 indivíduos com 

zumbido unilateral e perda auditiva e nove com zumbido bilateral e perda auditiva. 

Além disso, um grupo controle com 15 indivíduos sem zumbido e audição normal 

também foi avaliado, para análise de comparação. Após avaliação, os autores 

concluíram que as orelhas afetadas apresentaram pior relação sinal/ruído quando 

comparadas com as orelhas sem zumbido. 

Dessa forma, é considerável que se realizem testes de percepção da fala 

para avaliar o desempenho do AASI, principalmente na condição de ruído, visto que 
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é a situação que os pacientes mais relatam dificuldades em reconhecer a fala e que 

simula situações mais reais (WILSON; MCARDLE; SMITH, 2007). 

Para avaliação da percepção de fala alguns centros de pesquisa no Brasil 

têm utilizado o Hearing in Noise Test (HINT) (BEVILACQUA et al., 2008). Em 

pesquisa, Mondelli, Argentim e Rocha (2016), correlacionaram por meio do HINT, a 

percepção de fala e o zumbido antes e após a amplificação do AASI, em 27 

indivíduos com média de idade de 66 anos, perda auditiva sensorioneural bilateral e 

zumbido bilateral contínuo e, observaram melhora na percepção de fala, porém sem 

diferenças significativas. Sobretudo, concluíram que a melhora global, mesmo que 

discreta, favorece a comunicação do indivíduo e, consequentemente, sua qualidade 

de vida. 

 

 

2.3.1  Gerador de som 

 

O gerador de som passou a ser utilizado na intervenção do zumbido, com 

intuito de reduzir a percepção do sintoma, em situações onde não é possível atenua-

lo somente com o uso do AASI convencional. Dessa forma, a proposta do uso do GS 

consiste na adaptação de um dispositivo combinado: amplificação e gerador de som 

(REAVIS et al., 2012).  

Os GS produzem estímulos sonoros neutros, que devem ser audíveis e 

confortáveis ao paciente, esta estimulação acústica, por sua vez, interfere na 

percepção do zumbido com a utilização de outro som (POWERS; SANTOS, 2015).  

Dentre os ruídos oferecidos pelos GS, estão o White Noise (ruído branco), 

que é um sinal com densidade espectral constante em todas as frequências; o Pink 

Noise (ruído rosa), que a cada oitava carrega uma quantidade igual de energia; o 

Speech Noise (ruído de fala) que corresponde à formação de frequências médias 

que possui em seu espectro, frequências responsáveis pela inteligibilidade de fala 

(ALVARENGA; CORTELETTI, 2006) e o High Tone Noise que enfatiza a região de 

alta frequência (POWERS; SANTOS, 2015). 

Ito, Soma e Ando (2009) realizaram um estudo onde adaptaram um 

dispositivo combinado em 88 pacientes e submeteram todos à TRT com o intuito de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Soma%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19269119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ando%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19269119
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melhorar o incômodo do zumbido. Os resultados foram analisados pelo THI e pela 

EAV e as reavaliações foram feitas com 1, 3, 6 e 12 meses de uso efetivo dos AASI. 

Foi possível verificar uma redução significativa na pontuação do questionário e da 

EAV a partir do primeiro mês de tratamento. O ajuste do AASI foi feito um pouco 

abaixo da intensidade do zumbido e os ruídos mais escolhidos foram o de fala 

(speech noise), seguido pelo ruído branco (white noise). Foi observado também que 

o grupo que escolheu o ruído de fala melhorou com maior rapidez (após 1 mês de 

uso) do que o grupo que escolheu ruído branco (após 6 meses de uso), embora este 

último tivesse pior audição e maior incômodo com o zumbido. Os autores sugeriram 

que a escolha esteja relacionada ao fato de ser um som mais confortável e suave do 

que o ruído branco. 

Para a adaptação adequada do ruído selecionado, deve-se manter as 

características espectrais do mesmo, ajustando todas as faixas de frequência 

simultaneamente. O nível do ruído utilizado, não está vinculado aos limiares 

auditivos do paciente, a determinação da intensidade do ruído é realizada a partir de 

uma técnica ascendente para descobrir o limiar capaz de produzir alívio do zumbido 

(TYLER et al., 2012). Para alcançar a habituação, o ruído não se deve mascarar o 

zumbido, ao invés disso, ambos os sons devem ser percebidos: o som do ruído e o 

próprio zumbido (POWERS; SANTOS, 2015). 

Em um estudo realizado por Carrabba et al. (2009) os autores analisaram o 

benefício de um novo modelo de AASI com GS associado, na melhora do zumbido. 

O som fornecido pelo AASI era o ruído branco e continha controle de volume 

independente, com possibilidade de ajustes da intensidade do ruído, além de um 

algoritmo que permitia ativar o gerador apenas em situações silenciosas. 

Participaram dessa pesquisa 30 indivíduos com zumbido constante há mais de seis 

meses e os AASI foram ajustados no ponto de mistura. Após três meses de uso, os 

resultados mostraram melhora significativa do zumbido, tanto pelo THI, quanto pela 

EAV. 

Santos (2013) comparou a efetividade do uso da adaptação combinada 

(AASI e GS) e da adaptação convencional (somente AASI) no alívio do zumbido. A 

amostra foi composta por 49 indivíduos com zumbido e perda auditiva 

sensorioneural bilateral simétrica de grau moderado, divididos em dois grupos de 

forma cega randomizada. Para avaliação, foram utilizadas as seguintes ferramentas: 
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THI, EAV e medidas psicoacústicas do zumbido (pitch, loudness e nível mínimo de 

mascaramento). Após três meses de intervenção, a autora concluiu que as duas 

abordagens foram igualmente eficazes na redução do incômodo do zumbido. 

Em estudo realizado por Rocha (2015), foi verificado a eficácia do GS 

associado ao aconselhamento no tratamento do zumbido em 30 indivíduos com e 

sem perda auditiva e concluiu por meio do THI e da EAV, que o GS foi igualmente 

eficaz na melhora do incômodo do zumbido nos dois grupos. 

 

 

2.3.2  Aconselhamento terapêutico 

 

Para uma maior eficácia do tratamento, a estimulação acústica deve estar 

sempre associada ao aconselhamento terapêutico, fundamental para alcançar a fase 

de habituação da reação ao zumbido (KNOBEL; BRANCO; ALMEIDA, 2003). 

O processo de habituação só poderá acontecer se o sintoma não estiver 

sendo visto de forma negativa pelo paciente. O aconselhamento é fundamental para 

que o zumbido adquira tons de neutralidade e, como consequência, ocorra a 

habituação auxiliada pelo enriquecimento sonoro (RATES, 2013). 

A primeira etapa do aconselhamento tem o objetivo de esclarecer ao 

paciente os exames realizados e orientá-lo sobre a anatomofisiologia da audição. 

Ainda se faz necessário abordar os possíveis sintomas e recomendações que 

possam auxiliar a terapia como: tentar eliminar as associações negativas ao 

zumbido; esclarecer que não necessariamente o zumbido está relacionado à doença 

grave; orientar que a habituação do zumbido só poderá ocorrer quando o paciente 

deixar de valorizar seu zumbido, além de que essas mudanças serão processuais e 

não automáticas. É importante ressaltar ao paciente a importância de frequentar 

ambientes sonoros e evitar o silêncio (KNOBEL; BRANCO; ALMEIDA, 2003). 

A habituação do zumbido pode demorar entre 12 a 18 meses, mesmo que o 

ruído utilizado esteja adequado. Devido a isso, muitos pacientes retornam ao 

atendimento ainda desanimados, frustrados e desesperados. Por isso, o 

aconselhamento deve ser uma parte essencial do tratamento do zumbido, e é 
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destaque em programas de terapia de maior sucesso, como a TRT e a TAT 

(POWERS; SANTOS, 2015). 

Devido à demanda clínica de indivíduos com perda auditiva sensorioneural 

associada ao zumbido, e a atual disponibilidade de AASI com GS, faz-se necessário 

pesquisas que norteiem e fundamentem o uso desta tecnologia. 
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3  PROPOSIÇÃO 

 

 

Analisar a eficácia de quatro ruídos mascaradores no alívio do zumbido em 

indivíduos com perda auditiva sensorioneural bilateral de grau leve e moderado e a 

influência dos mesmos na percepção da fala.  
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4  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

O estudo foi desenvolvido na Clínica de Fonoaudiologia do Departamento de 

Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB), Universidade de São 

Paulo (USP), após anuência do paciente para a participação do trabalho e 

publicação dos dados. O projeto foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa, 

CAAE: 45794715.4.0000.5417 (Anexo A). 

 

 

4.1  CASUÍSTICA 

 

O estudo foi desenvolvido sob a forma de ensaio clínico randomizado. A 

amostra em questão foi estratificada de acordo com o sexo e faixa etária. Para isso, 

foi utilizado um programa disponível online (http://randomizer.org/form.htm) que 

definiu qual dos quatro grupos o indivíduo pertenceria.  

Critérios de inclusão: 

 concordância em participar da pesquisa, com assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B); 

 diagnóstico de perda auditiva sensorioneural bilateral de grau leve ou 

moderado; 

 faixa etária maior de 18 anos; 

 ambos os sexos; 

 queixa de zumbido constante por mais de seis meses; 

 ausência de experiência prévia com uso de AASI ou qualquer intervenção 

sonora; 

 pontuação no questionário Tinnitus Handicap Inventory (THI) igual ou 

maior que 18 (grau de incômodo leve); 

 após adaptação, apresentar uso efetivo do AASI durante o decorrer do 

estudo; 

 comparecer aos retornos agendados pelo serviço. 

http://randomizer.org/form.htm
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Critérios de exclusão: 

 perda auditiva unilateral; 

 perda auditiva com diagnóstico de Doença de Menière; 

 realização prévia de algum tipo de intervenção ao zumbido. 

Para classificação da perda auditiva foram utilizados os limiares 

audiométricos das frequências de 500, 1000, 2000 e 4000 Hz, caracterizando como 

perda auditiva leve (média de 26 a 40 dBNA), moderada (média de 41 a 60 dBNA), 

severa (média de 61 a 80 dBNA) e profunda (média acima de 81 dBNA), segundo a 

World Health Organization (2016). 

Foram convidados a participar da pesquisa 49 pacientes que apresentavam 

perda auditiva sensorioneural de grau leve a moderado e queixa de zumbido 

constante bilateral, porém, após retomada da história pregressa da queixa e da 

aplicação do THI, 12 indivíduos não atingiram o escore necessário (igual ou maior a 

18) para intervenção, sem apresentar queixas significativas relacionadas ao 

zumbido. Além disso, um paciente desistiu da adaptação do AASI, por questões 

estéticas e de aceitação. Dessa forma, a amostra foi constituída por 36 pacientes na 

avaliação inicial e finalizada com 35 pacientes, pois uma paciente por questões de 

saúde, não pôde comparecer ao último retorno. Esses 35 pacientes foram divididos 

em quatro grupos, sendo o Grupo 1 (G1) composto por nove pacientes, o grupo 2 

(G2) por oito, o grupo 3 (G3) por nove e o grupo 4 (G4) por nove. 

Todos os grupos foram adaptados bilateralmente e os AASI foram 

programados no modo combinado: amplificação e gerador de som ativados, 

diferenciando somente no tipo de estímulo oferecido. Dessa forma, foram divididos 

em grupos (Figura 1). 

 

    

Figura 1 - Divisão dos grupos por tipo de ruído 

 

As ativações dos ruídos foram realizadas por uma fonoaudióloga “cega”. 

Grupo 1 

White Noise 

Grupo 2 

Pink Noise 

Grupo 3 

Speech Noise 

Grupo 4 

High Tone Noise 
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4.2  PROCEDIMENTOS 

 

4.2.1  Anamnese e história pregressa da queixa 

 

A anamnese foi aplicada A anamnese foi aplicada dentro do padrão do 

serviço com base nas diretrizes do Ministério da Saúde e realizada sessões de 

aconselhamento no início dos atendimentos, sendo expostos fatores importantes 

para efetividade da intervenção, instruindo os pacientes ao uso do AASI no mínimo 8 

horas por dia – o uso efetivo foi analisado por meio do data logging dos AASI.  

 

 

4.2.2  Sessão de orientações 

 

Os pacientes foram orientados por meio do material fornecido pela Siemens 

com base nos estudos de Tyler (2006) – Tinnitus Activities Treatment (TAT), 

organizado de forma reduzida, seguindo os tópicos abaixo e Figura 2. 

 Sistema auditivo: funcionamento da audição, conceito de perda auditiva. 

 O que é o zumbido: prevalência, causas mais comuns, relação com a 

perda auditiva. 

 Explicação da terapia sonora com intuito de: 

- diminuir a proeminência do zumbido: alteração da reação; 

- facilitar a habituação do zumbido; 

 Tratamento: terapia sonora, processo de habituação do zumbido. 



4
 C

a
su

ística
 e M

étod
os

 
 

 

4
0

 

    

    

    

    
Fonte: TYLER, 2006. 

Figura 2 - Material de apoio, utilizado no aconselhamento dos pacientes 
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As sessões de aconselhamento aconteceram em todos os atendimentos 

programados e foram realizadas pela fonoaudióloga avaliadora. 

 

 

4.2.3  Diagnóstico audiológico 

 

Primeiramente, foi realizada a inspeção visual do meato acústico externo 

para verificar a ocorrência de algum impedimento da orelha média e/ou externa, 

avaliação audiológica incluindo audiometria tonal de alta frequência e 

imitanciometria para descartar fatores de orelha média e externa. 

 

 

4.2.3.1  Audiometria de Alta Frequência (AAF) 

 

A avaliação audiológica incluiu a audiometria tonal convencional e de alta 

frequência. As frequências estendidas foram avaliadas a partir de 8 kHz: 9; 10; 12,5; 

14; 16; 18 e 20 kHz seguindo os valores de normalidade definidos por Burguetti, 

Peloggia e Carvallo (2004). 

 

Faixa etária 9 KHz 10 KHz 12,5 KHz 14 KHz 16 KHz 18 KHz 20 KHz 

20-29 anos 15 15 15 15 30 30 10 

30-39 anos 30 30 35 45 55 35 15 

≥ 40 anos 30 35 55 90 60 40 20 

Fonte: BURGUETTI; PELOGGIA; CARVALLO, 2004. 

Quadro 1 -  Valores de corte para normalidade na audiometria de altas frequências em dBNA, por 
faixa etária 

 

 

4.2.3.2  Imitanciometria 

 

A imitanciometria foi realizada para descartar comprometimentos de orelha 

média e/ou externa, atestando a totalidade da amostra, sendo o reflexo acústico 

considerado para descartar alterações retrococleares nos pacientes.  
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Os procedimentos foram realizados em sala acusticamente tratada, sendo a 

AAF em cabine acústica com o audiômetro AC40 da Interacoustics e fones HDA-

200, estímulo warble, ambos com as calibrações adequadas e a Imitanciometria no 

equipamento AT 235. 

Todos os pacientes foram orientados em relação aos resultados obtidos nos 

exame realizados. 

 

 
4.2.4  Avaliação do zumbido  

 

4.2.4.1  Aplicação do questionário Tinnitus Handicap Inventory (THI) 

 

Traduzido e validado para o português brasileiro por Ferreira et al. (2005), o 

questionário é composto por 25 questões que devem ser respondidas com “sim” (4 

pontos), “às vezes” (2 pontos) e “não” (0 pontos), quanto maior a pontuação, maior a 

repercussão do zumbido na qualidade de vida do paciente. O THI avalia o handicap do 

zumbido mensurando seu incômodo geral e demais domínios: funcional (questões 1, 2, 

4, 7, 9, 12, 13, 15, 18, 20 e 24), emocional (questões 3, 6, 10, 14, 16, 17, 21, 22 e 25) e 

catastrófico (questões 5, 8, 11, 19 e 23). As questões funcionais abordam situações 

como dificuldade de concentração e tendências antissociais, as questões emocionais 

envolvem sentimentos de raiva, frustração, irritabilidade e depressão e as questões 

catastróficas envolvem reações de desespero, sensação de impotência, perda de 

controle e incapacidade de cooperar (NEWMAN; JACOBSON; SPITZER, 1996). 

Assim, o escore total para cada aspecto analisado foi de 36 pontos para o 

aspecto emocional, 44 pontos para o aspecto funcional e 20 pontos para o aspecto 

catastrófico (Anexo C). O escore total do teste varia de 0 a 100 pontos, que pode ser 

classificado da seguinte maneira:  

 0 a 16 pontos: grau de incômodo desprezível/discreto; 

 18 a 36 pontos: grau de incômodo leve; 

 38 a 56 pontos: grau de incômodo moderado; 

 58 a 76 pontos: grau de incômodo severo; 

 78 a 100 pontos: grau de incômodo catastrófico. 
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Considera-se que o maior escore total possível corresponda a cem pontos e 

revele um prejuízo máximo da qualidade de vida do paciente devido ao zumbido, e o 

menor escore corresponda a zero ponto e não indique prejuízo na qualidade de vida 

(FERREIRA et al., 2005). 

Os pacientes foram orientados quanto à aplicação do teste, por meio de 

entrevistas individuais, de maneira assistida por meio da apresentação das 

questões pela avaliadora. Não foram utilizados sinônimos ou oferecidas 

explicações em outras palavras da questão, para evitar a modificação do sentido 

original da mesma.  

Assegurando o entendimento das questões e fidedignidade das respostas, 

ao finalizar o preenchimento do questionário, foram calculados os valores gerais e 

por categorias (funcional, emocional e catastrófico), permitindo a mensuração do 

handicap do sintoma. 

 

 

4.2.4.2  Aplicação da Escala Análoga-Visual (EAV) 

 

A EAV consiste em auxiliar na aferição do incômodo do zumbido para o 

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

durante o tratamento, sendo utilizado no início e ao final de cada atendimento.  

A escala é constituída por uma “régua”, com representações gráficas 

progressivas equivalentes a notas de 0 a 10 (GIFT, 1989). O uso da figura produz 

um reforço visual, que pode ser recordado pelo paciente (Anexo D).  

Os pacientes foram expostos à escala e atribuirão os valores referentes ao 

grau subjetivo, gerado pelo incômodo causado pelo zumbido. A análise de respostas 

é diretamente proporcional: quanto maior o incômodo, maior a “nota” selecionada 

pelo indivíduo. O procedimento foi repetido durante o processo de intervenção e na 

finalização da mesma, assegurando o entendimento da proposta de reavaliar o 

incômodo do zumbido nos respectivos momentos do tratamento. 
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4.2.4.3  Medidas psicoacústicas do zumbido 

 

O zumbido foi mensurado subjetivamente por meio da acufenometria, 

sugerindo a Loudness e Pitch em que ocorre essa sensação auditiva, para 

posteriores correlações. Esse método engloba um conjunto de técnicas audiológica 

para tentar encontrar na audiometria tonal um tom puro que se aproxime do tom do 

zumbido do paciente (MENEZES; SANTOS FILHA, 2005).  

A acufenometria foi realizada em cabina acústica com audiômetro modelo 

AC40, marca Interacoustics, para determinar a tonalidade mais próxima desse 

sintoma relatado pelo paciente, encontrando inicialmente o Pitch (sensação de 

frequência) e em seguida o Loudness (sensação de intensidade), de uma das 

orelhas ou ambas, quando a queixa for referida bilateralmente. Nos casos bilaterais, 

as tentativas são graduais e sucessivas, apresentando-se tons mais agudos e mais 

graves até chegar-se a um tom próximo ao zumbido.  

As medidas psicoacústicas foram realizadas conforme descrito abaixo: 

 Pitch - inicialmente foi pesquisado o Pitch (sensação de frequência) do 

zumbido, utilizando um tom puro ou ruído de banda estreita, dependendo 

da caracterização do sintoma apresentada pelo indivíduo. Os estímulos 

foram apresentados 15 dB acima dos limiares audiométrico, iniciados na 

frequência de 1000Hz, com a seguinte instrução:  

Neste momento, vou apresentar sons diferentes, um seguido do outro, para 
tentarmos medir qual o tipo de som é o mais parecido com o seu zumbido. 
Me diga, se é mais grosso ou mais fino, até que encontre o mais próximo ao 
som do zumbido. 
 

 Loudness - posteriormente, foi realizada pesquisa do Loudness 

(sensação da intensidade) na frequência do zumbido estimada 

anteriormente e no seu limiar de audibilidade, sendo o sinal aumentado 

de 1 a 1 dB até que o paciente relatasse estar equivalente ao sintoma a 

partir da seguinte instrução:  

Agora, vamos encontrar o volume do seu zumbido. Vou colocar no som que 
você escolheu e aumentar o volume aos poucos até que você me avise 
quando o som ficar próximo do seu zumbido, sendo audível e confortável.  
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Foram considerados como resultados os valores de nível de sensação do 

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

limiar audiométrico na mesma frequência, exprimidos em Decibel Nível de 

Sensação (dBNS). 

 Nível Mínimo de Mascaramento (MML) - foi utilizado o estímulo Narrow 

Band, sendo apresentado para o paciente de forma ascendente, de 1 em 

1 dB. Primeiramente, pesquisa-se o limiar para o ruído, em seguida 

encontra-se a intensidade mínima no qual o zumbido do paciente se 

mistura com o estímulo do audiômetro. O resultado é a diferença desses 

dois valores encontrados e exprimidos em dBNS. O paciente foi instruído 

da seguinte forma. 

Para o limiar do ruído:  

Por favor, levante a mão quando começar a escutar meu chiado, mesmo 
que seja bem fraquinho.  
 

Para o nível mínimo de mascaramento:  

Por favor, levante a mão quando meu chiado se misturar ou encobrir o seu 
zumbido. 
 

Na ocorrência da remissão (total ou parcial) do zumbido, as medidas não 

foram realizadas novamente, mediante a ausência do sintoma. 

 

 

4.2.5  Avaliação da percepção da fala 

 

A avaliação da percepção da fala foi realizada por meio do HINT adaptado 

para o português brasileiro (BEVILACQUA et al., 2008). O HINT é um teste 

adaptativo em que se solicita ao indivíduo o reconhecimento e a repetição de 

sentenças simples no silêncio e no ruído, as sentenças foram gravadas no House 

Ear Institute (Los Angeles) por um profissional ator brasileiro e o ruído utilizado é do 

tipo composite – ruído composto. 

O teste foi realizado em sala acusticamente tratada permitindo o adequado 

posicionamento do participante, do avaliador e do equipamento, sendo as sentenças 

apresentadas em campo livre. As condições de avaliação foram compostas por um 
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único alto falante, sendo posicionado a uma distância de um metro do participante, a 

0o azimute e na altura do AASI. 

O sistema foi calibrado a partir do posicionamento de um microfone de 

referência no local correspondente ao centro da cabeça do participante e a um metro 

de distância do alto falante. Para a avaliação, o indivíduo foi instruído a permanecer 

na mesma posição durante todo o teste, assegurando que a intensidade que atingiu 

a orelha foi a mesma indicada na tela do computador. 

Foram utilizadas doze listas de sentenças de maneira aleatória conforme a 

distribuição do teste, sendo que a intensidade de apresentação é variável até o 

estabelecimento do Limiar de Reconhecimento de Sentenças, obtido quando 50% 

das sentenças são repetidas corretamente, com ruído na intensidade fixa de 65 

dBNA, diante das seguintes situações: fala no silêncio (FS), fala com ruído frontal 

(RF), que será calculado pelo software HINT Pro (HINTPro 7.2 Audiometric 

System/Bio-logic Systems Corp), equipamento que disponibiliza o teste HINT por 

meio de uma média ponderada. A seguir, as descrições das posições (HINT PRO, 

2007): 

 Fala no silêncio (FS): 20 sentenças derivadas de uma caixa posicionada 

frontalmente (0o) e apresentadas sem ruído competitivo;  

 Fala com ruído frontal (RF): 20 sentenças derivadas de uma caixa 

posicionada frontalmente (0o) e apresentadas juntamente com ruído na 

intensidade fixa de 65 dBNA, na mesma caixa à frente (0o). 

A posição ruído frontal é onde ocorrem os piores limiares, pois a fala e o 

ruído estão na mesma posição, desta forma conseguimos avaliar os indivíduos na 

situação de escuta mais difícil (SOLI; WONG, 2008; ARIETA, 2009; JACOB et al., 

2011). 

A avaliação da percepção da fala no ruído foi realizada em todos indivíduos 

que compuserem a amostra. 

As instruções foram realizadas oralmente de acordo com as orientações 

contidas no manual do HINT. A sentença foi considerada correta pelo avaliador 

quando todas as palavras foram repetidas adequadamente. Neste caso o avaliador 

pressionou o botão “sim” na tela do software. Se o “sim” foi selecionado após a 
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primeira apresentação, a segunda sentença foi apresentada 4 dBNA abaixo da 

intensidade da primeira sentença. 

A partir do ruído competitivo fixo em 65 dBNA, os níveis de apresentação 

das sentenças variarão da mesma maneira para condição no silêncio. A pontuação é 

expressa em dB como sendo o limiar da relação Sinal/Ruído (S/R) após a aplicação 

de uma lista de 20 sentenças. Dessa maneira, quanto menor a relação S/R, melhor 

a percepção da fala do participante nesta condição. 

A avaliação da percepção da fala foi realizada em duas etapas, no dia da 

adaptação dos AASI e após 3 meses de uso efetivo. 

 

 

4.2.6  Adaptação e verificação do AASI 

 

Todos os indivíduos foram adaptados com AASI mini retroauricular, tubo fino 

e olivas (abertas, semiabertas e fechadas), modelo Life 5MI, marca Siemens, (ficha 

técnica no Anexo E) com programação em software específico da empresa 

(Connexx 7 versão 7.4.2), utilizando o espectro de ruído definido pelo fabricante e 

ajustados de acordo com as necessidades individuais e observações do paciente. 

Os dispositivos foram regulados no modo combinado (amplificação e GS ativados 

em um mesmo programa).  

O ajuste do ruído foi efetuado de modo ascendente, buscando a menor 

intensidade capaz de promover algum alívio do zumbido. 

Após a programação dos AASI, foi realizado o procedimento de verificação, 

baseado na Academia Brasileira de Audiologia (ABA) por meio de medidas com 

microfone sonda, utilizando o equipamento Aurical Free Fit, da marca Otometrics. Os 

valores da resposta de ressonância (Real-Ear Aided Response - REAR) com AASI 

foram comparados aos targets da regra prescritiva National Acoustic Laboratory 

Nonlinear Fitting Procedure v1 (NAL-NL1) para sons fracos, médios e fortes. Foram 

consideradas respostas equiparadas quando a diferença entre o target definido para 

REAR e o valor obtido em orelha real não ultrapassou 3 dB (DILLON, 2001). Para 

todos os indivíduos, as respostas foram equiparadas aos targets. 
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Os ajustes finos foram realizados após um mês de adaptação, no terceiro 

mês e/ou de acordo com a necessidade individual de cada paciente. Os mesmos 

foram agendados ao final de cada atendimento diretamente com o paciente. 

A avaliação final ocorreu após três meses de adaptação combinada a fim de 

coletar informações necessárias para a análise comparativa dos grupos em relação 

ao nível de incômodo do zumbido. O uso efetivo dos AASI foi confirmado por meio 

do datalogging e o período de três meses determinado com base nas pesquisas de 

Carrabba et al. (2009); Santos (2013); Rocha (2015). 

 

 

4.3  ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram registrados no Microsoft Office Excel, a partir da distribuição 

dos pacientes entre os grupos. Tais dados foram tabulados e descritos de acordo 

com a análise estatística descritiva de todas as variáveis estudadas (média e desvio 

padrão para variáveis quantitativas e porcentagem para as qualitativas). 

Previamente, na realização dos testes estatísticos, a normalidade das variáveis 

quantitativas foi verificada por meio do teste de Kolmogorov-Smirnov. Foram 

analisadas as diferenças intra e intergrupos, assim como as alterações entre os 

períodos experimentais. A análise dos resultados foi realizada com base na 

estatística inferencial dos dados coletados, permitindo o pesquisador ir além da 

descrição dos dados coletados na amostra, fazendo inferências sobre a amostra 

coletada de determinada população. 

Para as comparações intragrupos das variáveis quantitativas foi utilizado o 

Teste t-pareado e para as comparações intergrupos Análise de variância a um 

critério. Para as comparações intergrupos, nas variáveis qualitativas, foi utilizado o 

Teste do qui-quadrado. 

Em todos os testes estatísticos foi adotado o nível de significância de 5% 

(valores de p<0,05 foram considerados como indicativo de significância). 
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5  RESULTADOS 

 

 

5.1  CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 

 

Dos 36 pacientes que fizeram parte do estudo, somente uma não 

compareceu ao último retorno para a avaliação final, por motivos de saúde. Dessa 

forma, a paciente foi excluída da análise estatística. Porém, durante contato 

telefônico, a mesma relatou uso efetivo dos AASI e melhora do zumbido. 

A amostra foi, portanto, constituída por 35 pacientes, sendo 31,4% composto 

pelo sexo feminino e 68,6% pelo sexo masculino, com média de idade de 68,43 

anos e desvio padrão de 12,69 anos.  

Com relação à perda auditiva, 41,7% apresentaram perda de grau leve 

bilateral, 41,7% de grau moderado bilateral e 16,7% de grau leve em uma das 

orelhas e moderado na orelha contralateral. Todos os pacientes apresentaram curva 

timpanométrica tipo A. 

Na pesquisa dos limiares na AAF (9 kHz à 20 kHz), todos exibiram limiares 

abaixo dos padrões de normalidade, de acordo com os valores definidos por 

Burguetti, Peloggia e Carvallo (2004). 

As medidas psicoacústicas realizadas na pré-intervenção não foram 

realizadas em todos os pacientes na avaliação final (pós-intervenção), pois 42,9% 

retornaram sem zumbido no momento do atendimento, devido à supressão parcial 

ou total do sintoma. Dessa forma, a Tabela 1 determina os valores de média e 

desvio padrão das medidas obtidas na acufenometria em cada grupo, somente na 

avaliação inicial. 
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Tabela 1 - Valores de média e desvio padrão das medidas psicoacústicas na avaliação inicial 

Acufenometria 
G1  G2  G3  G4 

Média ± dP  Média ± dP  Média ± dP  Média ± dP  

Pitch (kHz) 3,30 ± 2,31  4,37 ± 2,66  3,72 ± 2,51  5,44 ± 2,24 

Loudness (dBNS) 8,56 ± 4,61  7,13 ± 2,74  5,22 ± 2,53  7,22 ± 5,09 

MML 8,00 ± 4,69  12,25 ± 7,40  10,89 ± 7,44  10,00 ± 10,03 

dP= desvio padrão; Pitch= sensação de frequência do zumbido; Loudness= sensação de intensidade do zumbido; MML= nível 
mínimo de mascaramento; kHZ= quilohertz; dBNS= decibéis nível de sensação. 

 

 

5.2  COMPARAÇÃO PRÉ E PÓS-INTERVENÇÃO AUDITIVA 

 

A Tabela 2 descreve os valores de média e desvio padrão do THI obtidos em 

cada grupo, pré e pós-intervenção auditiva por meio do Teste-t pareado e a 

diferença entre esses momentos, o desvio padrão e o valor de p para cada grupo, no 

questionário THI. 
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Tabela 2 - Média e desvio-padrão pré e pós-intervenção auditiva e a diferença entre esses momentos, desvio padrão e valor de p para o questionário THI 

 Total  Funcional  Emocional  Catastrófico 

 Pré Pós  Pré Pós  Pré Pós  Pré Pós 

Grupo 1            

Média ± dP 44,22 ± 9,45 10,89 ± 5,57  17,11 ± 6,41 3,11 ± 3,01  18,22 ± 5,86 5,33 ± 3,00  8,89 ± 4,13 2,44 ± 2,60 
Diferença ± dP -33,33 ± 8,94  -14,00 ± 5,91  -12,88 ± 6,00  -6,44 ± 4,21 
p  0,000*   0,000*  0,000*   0,002* 

            

Grupo 2            

Média ± dP 54,75 ± 25,11 12,25 ± 20,07  22,00 ± 12,96 5,00 ± 8,94  21,00 ± 11,46 5,00 ± 7,32  11,75 ± 3,28 2,25 ± 4,20 
Diferença ± dP -43,50 ± 19,26  -17,00 ± 10,14  -16,00 ± 10,25  -9,50 ± 2,33 
p  0,000*   0,002*  0,003*   0,000* 

            

Grupo 3            

Média ± dP 45,78 ± 14,71 12,44 ± 14,17  20,44 ± 8,11 6,22 ± 4,63  17,11 ± 6,86 5,11 ± 8,19  8,22 ± 2,72 1,33 ± 2,64 
Diferença ± dP -33,33 ± 20,66  -14,22 ± 10,50  -12,00 ± 9,32  -6,88 ± 3,75 
p  0,001*   0,004*  0,005*   0,001* 

            

Grupo 4            

Média ± dP 45,56 ± 15,32 16,00 ± 17,17  19,78 ± 9,61 6,89 ± 7,21  15,78 ± 6,51 6,67 ± 8,54  9,56 ± 2,40 3,11 ± 3,62 
Diferença ± dP -29,55 ± 16,21   -12,88 ± 10,44  -9,11 ± 5,39  -6,44 ± 5,07 
p  0,001*   0,006*  0,001*   0,005* 

*Valores significativos (p<0,05). 
dP= desvio padrão. 
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De acordo com a Tabela 2, todos os grupos apresentaram diferença 

estatisticamente significativa para o questionário THI em todos os aspectos, 

reduzindo de grau moderado para desprezível/discreto. 

A Tabela 3 descreve os valores de média e desvio padrão da EAV obtidos 

em cada grupo, pré e pós-intervenção auditiva e a diferença entre esses momentos, 

o desvio padrão e o valor de p para cada grupo, no questionário EAV. 

 

Tabela 3 -  Média e desvio-padrão pré e pós-intervenção auditiva e a diferença entre esses 
momentos, desvio padrão e valor de p para a EAV 

 Pontuação Pré Pontuação Pós 

Grupo 1   

Média ± dP 7,67 ± 1,22 4,44 ± 1,50 
Diferença -3,22 
dP 1,64 
p  0,000* 

  

Grupo 2   

Média ± dP 7,25 ± 1,28 3,88 ± 2,80 
Diferença -3,37 
dP 1,92 
p  0,002* 

  

Grupo 3   

Média ± dP 6,56 ± 1,42 3,00 ± 2,50 
Diferença -3,55 
dP 1,81 
p  0,000* 

  

Grupo 4   

Média ± dP 6,56 ± 2,06 3,11 ± 2,75 
Diferença -3,44 
dP 1,81 
p  0,000* 

*Valores significativos (p<0,05). 
dP= desvio padrão. 

 

De acordo com a Tabela 3, todos os grupos apresentaram diferença 

estatisticamente significativa, reduzindo do grau de incômodo moderado para leve. 

A Tabela 4 descreve os valores de média e desvio padrão do HINT obtidos 

em cada grupo, pré e pós-intervenção auditiva e a diferença entre esses momentos, 

o desvio padrão e o valor de p para cada grupo, no teste HINT nas situações de fala 

no silêncio e ruído frontal. 
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Tabela 4 -  Média e desvio-padrão pré e pós-intervenção auditiva e a diferença entre esses 
momentos, desvio padrão e valor de p para o teste HINT 

 HINT - FS  HINT - RF 

 Pré  Pós  Pré  Pós 

Grupo 1        

Média ± dP 55,26 ± 8,05  44,83 ± 5,17  2,01 ± 3,08  0,80 ± 1,39 
Diferença -10,44  -1,2 
dP 9,89   3,11 
p  0,013*   0,277 

        

Grupo 2        

Média ± dP 59,06 ± 7,85  48,58 ± 9,61  5,18 ± 2,68  2,45 ± 2,54 
Diferença -10,47  -2,73 
dP 8,55  1,64 
p  0,011*   0,002* 

        

Grupo 3        

Média ± dP 54,94 ± 8,62  44,81 ± 6,21  1,80 ± 2,11  1,04 ± 1,35 
Diferença -10,13  -0,75 
dP 7,44  1,94 
p  0,004*  0,278 

        

Grupo 4        

Média ± dP 58,47 ± 8,42  45,06 ± 6,33  3,10 ± 2,95  1,98 ± 3,50 
Diferença -13,40  -1,11 
dP 7,75  1,97 
p  0,001*  0,130 

*Valores significativos (p<0,05). 
HINT= Hearing in Noise Test; FS= fala no silêncio; RF= fala com ruído frontal; dP= desvio padrão. 

 

De acordo com a Tabela 4, todos os grupos apresentaram diferença 

estatisticamente significativa na situação de fala no silêncio. Porém, no ruído frontal, 

o G2 foi o único que apresentou diferença significativa. 

Na comparação entre os grupos, não houve diferença estatisticamente 

significativa nos períodos de pré e pós-intervenção em nenhum dos quatro grupos. 
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6  DISCUSSÃO 

 

 

A amostra desta pesquisa foi obtida de forma aleatória, conforme a demanda 

e entrada dos pacientes no serviço de saúde auditiva. Dessa forma, algumas 

características, como a idade, o sexo, o grau da perda e a presença de perda 

auditiva em alta frequência, foram levadas em consideração e analisadas de forma 

descritiva no estudo após o término da coleta. Essa caracterização pode ser 

considerada importante, pois auxilia a traçar um perfil epidemiológico dos pacientes 

que apresentam zumbido. 

A faixa etária da amostra estudada foi composta por indivíduos com média 

de idade de 68,43 anos, dados semelhantes foram encontrados em pesquisa 

realizada por Ferreira, Ramos Júnior e Mendes (2009) sobre caracterização do 

zumbido que obtiveram pacientes com média de 69,53 anos. Oiticica e Bittar (2015) 

realizaram um estudo sobre prevalência do zumbido e constataram um aumento da 

queixa em indivíduos com mais de 65 anos de idade. 

Foi observada uma maior prevalência do sexo masculino (68,6%), valores 

compatíveis aos encontrados em estudo de Martines et al. (2010), no qual houve 

uma predominância masculina (61,24%). O mesmo ocorreu em pesquisa realizada 

por Pinto, Sanchez e Tomita (2010), que de 68 indivíduos avaliados, 44 eram 

homens. Porém, essa variável difere em outros estudos, que constataram 

predominância feminina (FERREIRA; RAMOS JÚNIOR; MENDES, 2009; ROCHA, 

2015). 

O grau da perda auditiva apresentou homogeneidade na amostra estudada, 

sendo 41,7% de grau leve bilateral, 41,7% de grau moderado bilateral e 16,7% de 

grau leve e moderado. Os resultados dessa pesquisa se assemelham ao estudo de 

Machado et al. (2015) sobre a relação do zumbido com o perfil audiométrico que 

constataram uma associação significativa entre a queixa de zumbido e graus de 

perda auditiva leve e moderado, não observando o mesmo para as perdas de grau 

severo e profundo.   

Na pesquisa de altas frequências, foi constatada ocorrência de curvas 

audiométricas com limiares abaixo da normalidade para toda a amostra. Os valores 

encontrados foram esperados, visto que as frequências altas são as primeiras a 
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serem acometidas, na maioria das perdas auditivas sensorioneurais (CARVALLO et 

al., 2002). 

Quanto às medidas psicoacústicas, 42,9% dos pacientes não apresentaram 

zumbido no momento da avaliação final, desta forma, não foi possível comparar os 

resultados pré e pós-intervenção auditiva, somente descrever os resultados da 

avaliação inicial (Tabela 1). Contudo, esse resultado pode ser considerado um dado 

positivo, pois sugere que o uso da amplificação associada aos ruídos mascaradores 

proporcionou uma melhora do zumbido, nos permitindo inferir que esses pacientes 

passaram pelo processo de habituação e apresentaram supressão parcial ou até 

mesmo, total do sintoma.  

Na amostra geral, a média de frequência do zumbido encontrada foi de 

4207 Hz. Resultados semelhantes foram constatados no estudo de Santos (2013), 

no qual a média da frequência da sua amostra foi de 5333 Hz. Corroborando com o 

trabalho de Urnau e Tochetto (2011), que relataram uma prevalência do pitch agudo 

(80%) em sua amostra, concluindo que existe um predomínio destas frequências na 

acufenometria. Tal resultado já era esperado, visto que a amostra do presente 

estudo foi constituída por pacientes com perda auditiva sensorioneural e segundo 

Menezes e Santos Filha (2005) comprometimentos cocleares costumam gerar 

zumbidos de tonalidade mais aguda. 

A intensidade média do zumbido encontrada foi de 7,03 dBNS e o MML 

médio foi de 10,23 dBNS. Estes valores foram semelhantes ao estudo de Santos 

(2013), que apontou uma média de 5 a 10 dBNS acima do limiar auditivo da 

frequência determinada, para as duas medidas. 

Na avaliação inicial, pré-intervenção auditiva, a amostra total apresentou THI 

médio de 47,37 pontos, o que, segundo a classificação, corresponde ao grau de 

incômodo moderado. Vale ressaltar que apesar de a média demonstrar esse valor, 

25,7% dos pacientes chegaram ao serviço de saúde auditiva com um grau de 

incômodo severo e catastrófico.  

Pinto, Sanchez e Tomita (2010) relatam que pacientes com queixa de 

zumbido podem apresentar graus de incômodo variados com o sintoma, tendo maior 

ou menor impacto em sua qualidade de vida. 
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Na comparação do THI pré e pós-intervenção (Tabela 2), houve diferença 

estatisticamente significativa em todos os grupos, indicando o benefício do GS em 

relação à diminuição da sensação do zumbido. Esses achados corroboram com 

estudos encontrados na literatura que obtiveram resultados positivos com o GS 

associado à amplificação (SWEETOW; SABES, 2010; PARAZZINI et al., 2011; 

SANTOS, 2013; ROCHA, 2015; BARROS SUZUKI et al., 2016).  

O THI foi utilizado como método de avaliação em diversos estudos (BAUER; 

BROZOSKI, 2011; WAZEN et al., 2011; HOEKSTRA et al., 2013; OITICICA; 

BITTAR, 2015; BARROS SUZUKI et al., 2016; DOI et al., 2016; FLORES et al., 

2016; MONDELLI; ARGENTIM; ROCHA, 2016), sendo considerado um instrumento 

bastante válido, devido aos aspectos abordados, à sua confiabilidade e por ser de 

fácil interpretação (AZEVEDO et al., 2007; LANDGREBE et al., 2012). 

A EAV é considerada um método simples, rápido e de grande valor 

(NASCIMENTO, 2015) e é bastante aplicada, assim como o THI, nos estudos sobre 

zumbido realizados no Brasil (GUIMARÃES et al., 2014; OITICICA; BITTAR, 2015).  

No presente estudo, a pontuação da EAV reduziu significativamente em 

todos os grupos (Tabela 3), com média geral inicial de 7 (grau moderado) e final de 

3,25 (grau leve). Estes resultados revelam a relação entre os dois métodos de 

avaliação: a EAV e o THI, visto que os mesmos apresentaram respostas 

proporcionais nos dois momentos de aplicação. 

Figueiredo, Azevedo e Oliveira (2009), realizaram um estudo com 43 

pacientes com média de idade de 62,85 anos, que apresentavam zumbido e perda 

auditiva sensorioneural, com o objetivo de analisar a correlação desses dois 

instrumentos e verificaram que existe uma correspondência significativa entre eles, 

de modo que, quanto maior a pontuação da EAV, maior o valor do escore do THI, o 

que na opinião dos autores torna os resultados ainda mais confiáveis. 

A dificuldade na percepção de fala é uma das queixas referida pelos 

pacientes com zumbido em situação clínica. Pesquisas recentes sugerem que o 

zumbido pode afetar o reconhecimento de fala (HENNIG et al., 2011; MOON et al., 

2015; GILLES et al., 2016), diante disso, qualquer contribuição acerca desse 

assunto torna-se necessária para obtermos mais informações quanto a real 

extensão desse sintoma nesta habilidade. 
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Logo, o presente estudo buscou avaliar, por meio do teste HINT, a influência 

dos ruídos mascaradores associado à amplificação, na melhora da percepção de 

fala. Como respostas, foi possível observar uma diferença significativa no silêncio 

para todos os grupos, após os três meses de aclimatização (Tabela 4). Resultados 

semelhantes foram encontrados em pesquisa realizada por Rocha (2015), que 

adaptou o GS em 30 indivíduos divididos em dois grupos: 15 com zumbido e 

audição normal e 15 com zumbido e perda auditiva e no teste de percepção de fala, 

na situação de silêncio, a autora observou uma melhora para os dois grupos 

avaliados. 

No RF, foi observado que o G2 foi o único grupo que obteve diferença 

estatisticamente significativa (Tabela 4). Tal resultado nos faz refletir sobre a 

diferença do desempenho dos pacientes desse grupo, que foram expostos ao Pink 

Noise e as possíveis variáveis que podem ter influenciado na melhora da percepção 

de fala, principalmente em situação de ruído. 

Para entender melhor a correlação do ruído utilizado no G2 e a melhora 

significativa da percepção de fala, faz-se necessário buscar informações quanto aos 

benefícios do Pink Noise na atividade cerebral. 

Zhou et al. (2012) realizaram um estudo com 50 indivíduos para avaliar o 

efeito do Pink Noise na qualidade do sono, os indivíduos foram expostos ao ruído e 

ao silêncio e avaliados nas duas condições. Dentre os exames realizados, foi 

possível observar que o Pink Noise provocou uma diminuição dos sinais do 

eletroencefalograma e da condição cardiopulmonar, decorrentes de uma redução da 

atividade cerebral. Com isso, os autores concluíram que o mesmo tem um efeito 

significativo na redução de ondas cerebrais e na estabilidade do sono dos 

indivíduos, melhorando a qualidade do mesmo.  

Correlacionando com o presente estudo, sabe-se que o zumbido é resultado 

de uma hiperatividade do sistema nervoso central (SNAC) que se mantém 

aumentada para compensar a redução da atividade do nervo coclear após lesões 

cocleares (NOREÑA, 2011). Logo, podemos inferir que uma das possibilidades de o 

G2 ter se destacado, foi o estímulo Pink Noise ter contribuído na diminuição dessa 

hiperatividade do SNAC e consequentemente, do zumbido, favorecendo a 

percepção de fala especialmente nesse grupo. 
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Outra questão que deve ser levada em consideração, ainda em relação aos 

benefícios do Pink Noise, é o relaxamento que ele provoca (ZHOU et al., 2012). 

Acredita-se que o relaxamento proporciona um aumento da concentração, 

principalmente em pacientes com fatores emocionais associados, visto que em 

muitos casos, o zumbido interfere diretamente nas atividades diárias, provocando 

modificações no comportamento, incluindo ansiedade, frustração, irritabilidade, 

depressão e distúrbios do sono (KOCHKIN; TYLER; BORN, 2011). 

Mesmo diante dessas evidências quanto ao Pink Noise, é importante 

destacar que o White Noise também produz efeitos no relaxamento e no sono 

(WILLIAMSON, 1992; FAROKHNEZHAD AFSHAR et al., 2016), porém há uma 

diferença entre eles que deve ser considerada, que é o fato deste último ter uma 

amplitude constante ao longo de uma faixa extensa de frequência (20 a 20000 Hz) e, 

o Pink Noise, diminuir sua intensidade à medida que a frequência aumenta (NOCETI 

FILHO; DALCASTAGNÊ, 2002). 

Essa diferença entre os ruídos faz sustentar a ideia de que o ruído que se 

destacou no presente estudo, seja mais suave e provoque um relaxamento maior, 

visto que as frequências agudas não são tão acentuadas quanto às do White Noise 

e o fato de que entre todos os ruídos, o Pink Noise é o que apresenta maior relação 

com os sons da natureza e pode ser utilizado para gerar sons de chuva, cachoeira, 

vento, rio e outros sons naturais (NOCETI FILHO; DALCASTAGNÊ, 2002). 

Outras variáveis podem influenciar a percepção de fala, independente do 

estímulo do gerador utilizado, como por exemplo, a idade, características da perda 

auditiva e a experiência anterior que cada indivíduo traz em relação a esta 

habilidade em ambiente ruidoso. 

A idade deve ser considerada, visto que o processo de envelhecimento 

acarreta a diversas alterações sensoriais e uma das mais frequentes é a perda 

auditiva, que promove transformações desde a anatomia da orelha (CHISOLM; 

WILLOTT; LISTER, 2003), até as funções periféricas, centrais e cognitivas (VERAS; 

MATTOS, 2007). A partir dessas alterações, o paciente idoso sofre como 

consequência a alteração da percepção de fala, principalmente na presença de 

ruído, uma vez que os formantes da fala se tornam mais difíceis de serem 

identificados e separados do ruído (EDWARDS, 2003). No presente estudo, 71,4% 

dos participantes eram idosos. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chisolm%20TH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12918622
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Willott%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12918622
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lister%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12918622
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Além disso, o estudo em questão engloba pacientes com perda auditiva 

sensorioneural e pesquisadores referem que as lesões cocleares tendem a ter um 

rebaixamento de frequências altas (ARAUJO; IÓRIO, 2014; KAYA et al., 2015; 

SANTANA, 2016) e que estas são responsáveis por grande parte da informação da 

fala (EDWARDS, 2003). Logo, a habilidade de percepção de fala no ruído com 

limiares piores nas frequências altas poderia estar mais prejudicada em comparação 

aqueles com limiares mais preservados nestas frequências. 

Contudo, Killion (2002) relata que a dificuldade de um paciente compreender 

a fala no ruído, não pode ser prevista somente pelo audiograma, ou seja, a 

disposição dos limiares que configuram a perda não mensura a capacidade do 

indivíduo de escutar em ambientes com ruído competitivo.  

Bruno et al. (2016) realizaram um estudo com o objetivo de comparar a 

habilidade auditiva de figura-fundo para sons verbais em três diferentes grupos de 

idosos. Participaram 36 idosos, dos quais, 12 idosos eram hipertensos e diabéticos 

provenientes de uma UBS, 12 idosos ativos praticantes de atividade física, 

provenientes de um grupo de convivência e 12 idosos de uma instituição de longa 

permanência e perceberam que houve diferença estatisticamente significante entre 

os grupos em relação ao percentual de acertos no teste Dicótico de Dígitos, em que 

o grupo de idosos ativos foi melhor que os demais e o grupo de idosos 

institucionalizados apresentou piores resultados para a habilidade, permitindo os 

autores concluírem que os idosos ativos apresentam melhor desempenho na 

habilidade auditiva de figura-fundo para sons verbais se comparados com idosos 

diabéticos hipertensos e idosos institucionalizados.   

Logo, podemos inferir que as experiências individuais de cada paciente é um 

marcador que deve ser levado em consideração quando relacionada com essa 

habilidade auditiva, principalmente porque o serviço de saúde auditiva no qual o 

presente estudo realizou a coleta recebe pacientes que se diferem quanto ao nível 

econômico, profissional e social.  

Devido à ampla variedade de ruídos mascaradores introduzidos no mercado 

de AASI, a análise da eficácia no tratamento do zumbido e a influência dos mesmos 

na percepção de fala, torna-se essencial para nortearmos profissionais no momento 

da adaptação desses geradores de som.  
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De acordo com os resultados obtidos neste estudo podemos sugerir que não 

houve destaque a nenhum estimulo específico no que se refere ao incômodo ao 

zumbido, Isto ocorreu, porque todos os grupos exibiram respostas semelhantes nas 

avaliações (Tabelas 1 e 2). 

Estudos que investigam a eficácia do AASI combinado, não costumam dar 

atenção à aceitabilidade dos ruídos, apesar de ser um fator de grande importância 

para o conforto da audição e para promover o uso efetivo do AASI (TYLER, 2006; 

HENRY et al., 2008; HOARE et al., 2013a). Dessa forma, pode-se inferir que o 

profissional durante o processo de programação do AASI e mais especificamente do 

GS, no momento da seleção do ruído, poderá optar pelo mais confortável para o 

paciente, buscando o mínimo de audibilidade que seja capaz de promover alívio do 

zumbido. 

Porém, o fato do estímulo Pink Noise ter se destacado na avaliação da 

percepção de fala em situação de RF e, visto a escassez de trabalhos nesta área e 

as possíveis variáveis discutidas, faz-se necessário investir em futuras pesquisas 

acerca desse tema. 
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7  CONCLUSÃO 

 

 

O presente estudo possibilitou concluir que:  

 os quatro ruídos mascaradores demonstraram ser igualmente eficazes no 

alívio do zumbido, sem diferenças estatisticamente significativas entre os 

grupos analisados; 

 a percepção de fala apresentou melhora estatisticamente significativa na 

situação de fala no silêncio em todos os grupos, independente do ruído 

utilizado;  

 na situação de ruído, o G2, que recebeu o estímulo Pink Noise, foi o único 

que apresentou melhora significativa.  
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ANEXO A - Aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FOB-USP 
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ANEXO B - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 
Clínica de Fonoaudiologia 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Você está convidado a participar de uma pesquisa sobre “Gerador de som: análise da eficácia 
dos ruídos mascaradores no alívio do zumbido”. Participarão da pesquisa quatro grupos que serão 
compostos por indivíduos com perda auditiva e queixa de zumbido. Você será inserido em um dos 
quatro grupos existentes de forma aleatória. Todos os grupos passarão pelos mesmos 
procedimentos, diferenciando somente o tipo do som produzido pelo aparelho auditivo que é utilizado 
no tratamento do zumbido. A divisão dos grupos não acarretará em nenhum prejuízo ao tratamento. 
Será realizada a anamnese, na qual você responderá algumas perguntas sobre sua queixa e sua 
audição, com duração média de 10 minutos. Será aplicado um questionário com perguntas referentes 
ao zumbido. Além disso, será aplicada uma escala numérica (0 a 10) que auxilia na avaliação do grau 
de incômodo do zumbido. Para avaliação da percepção de fala, visto que a mesma pode estar 
prejudicada devido a perda auditiva e o incômodo ocasionado pelo zumbido, será aplicado o teste 
HINT (Hearing in Noise Test), que será solicitado a repetição de frases simples no silêncio e no ruído.  
Toda avaliação ocorrerá sem nenhuma intervenção agressiva e invasiva, com explicação detalhada 
de cada procedimento e de todo o processo de reabilitação. Todos os procedimentos serão 
realizados em dois momentos: antes e três meses após a adaptação do aparelho auditivo. Para que 
você faça uso efetivo da amplificação, serão realizados acompanhamentos mensais, com duração 
média de 30 minutos ou de acordo com as necessidades de cada paciente, conforme a rotina da 
Clínica de Fonoaudiologia. Você deverá vir à Clínica de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia 
de Bauru da Universidade de São Paulo (FOB/USP) localizada no endereço Al. Dr. Octávio Pinheiro 
Brisolla, 9-75 – Vila Universitária, com recursos próprios, sendo este o único gasto por participar 
deste estudo, sem que haja nenhum outro custo durante todo o processo. Caso haja necessidade, 
você poderá ser encaminhado ao Serviço Social desta mesma clínica para solicitação de auxílios 
especiais. Durante todo o tratamento, os atendimentos e os retornos estão dentro dos procedimentos 
rotineiros desta clínica, não havendo necessidade de retornos adicionais. Como benefício à adesão 
ao tratamento, você receberá o aparelho auditivo, e a partir do uso efetivo (em média 8 horas por dia) 
os problemas causados pela perda auditiva e pelo zumbido serão minimizados, ou seja, o aparelho 
possibilitará a atenuação do zumbido a partir do estímulo sonoro oferecido, além de diminuir as 
dificuldades auditivas, o que permitirá uma melhora na percepção dos sons ambientais e de fala. 
Além disso, os resultados esperados com o desenvolvimento do presente estudo poderá trazer maior 
benefício à população-alvo, e consequente melhora da qualidade de vida. Não será necessário 
nenhum exame específico adicional, e vale ressaltar a presença de riscos mínimos à saúde do 
indivíduo com relação ao cansaço em que possivelmente seja exposto nas intervenções terapêuticas 
e retornos necessários para acompanhamento e revisão do aparelho auditivo, além dos riscos de 
constrangimento ou lembranças de experiências e situações vividas. Todos os atendimentos serão 
sequenciais, e realizados a partir de normas preconizadas pela Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa em Seres Humanos, obedecendo às normas de biossegurança e guardando o sigilo ético, 
pode-se afirmar que os riscos são próximos de zero.   

Está previsto pelo Conselho Nacional de Saúde que todo o participante da pesquisa tem 
direito à indenização, por parte do pesquisador e da instituição envolvida nas diferentes fases da 
pesquisa, segundo a Resolução CNS 466/12 (Resolução CNS Nº466, de 12 de dezembro e 2012). 
Caso você venha a sofrer qualquer tipo de dano resultante de sua participação na pesquisa, previsto 
ou não neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  Além disso, é garantida plena liberdade 
ao participante da pesquisa, de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento, em qualquer 
fase da pesquisa, sem penalização alguma.  
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Para esclarecimento de dúvidas em relação aos procedimentos, riscos, benefícios e outros 
assuntos relacionados à pesquisa, a pesquisadora Aline Faure Cabreira estará à disposição pelo 
telefone (14) 98103-7126, ou por meio do e-mail: alinefaure.fono@usp.br, e para denúncias e/ou 
reclamações procure o Comitê de Ética em Pesquisa, da Faculdade de Odontologia de Bauru/USP, 
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75, telefone (14) 3235-8356 ou pelo e-mail: cep@fob.usp.br.  

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o Sr. (a) 
_________________________________________________________________________________, 
portador da cédula de identidade ______________________, após leitura minuciosa das informações 
constantes neste TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, devidamente explicada 
pelos profissionais em seus mínimos detalhes, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será 
submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, DECLARA e FIRMA seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO concordando em participar da pesquisa proposta. 

Fica claro que o participante da pesquisa, pode a qualquer momento retirar seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar desta pesquisa e ciente de que 
todas as informações prestadas tornar-se-ão confidenciais e guardadas por força de sigilo profissional 
(Art. 13º do Código de Ética Fonoaudiológico). 

Por fim, como pesquisadora responsável pela pesquisa, DECLARO o cumprimento do 
disposto na Resolução CNS nº 466 de 2012, contidos nos itens IV.3 e IV.4, este último se pertinente, 
item IV.5.a e na íntegra com a resolução CNS nº 466 de dezembro de 2012. 

Por estarmos de acordo com o presente termo o firmamos em duas vias igualmente válidas 
(uma via para o sujeito da pesquisa e outra para o pesquisador) que serão rubricadas em todas as 
suas páginas e assinadas ao seu término, conforme o disposto pela Resolução CNS nº 466 de 2012, 
itens IV.3.f e IV.5.d. 

 

Bauru, SP, _____ de ________________ de _______. 

 

 

___________________________   ___________________________ 
         Participante da Pesquisa                               Aline Faure Cabreira 
                                                                                                                Pesquisadora 

 

O Comitê de Ética em Pesquisa – CEP, organizado e criado pela FOB-USP, em 29/06/98 (Portaria 
GD/0698/FOB), previsto no item VII da Resolução nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde do 
Ministério da Saúde (publicada no DOU de 13/06/2013), é um Colegiado interdisciplinar e 
independente, de relevância pública, de caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para 
defender os interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para 
contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. 
 

Qualquer denúncia e/ou reclamação sobre sua participação na pesquisa poderá ser reportada a este 
CEP: 

Horário e local de funcionamento: 

Comitê de Ética em Pesquisa 
Faculdade de Odontologia de Bauru-USP - Prédio da Pós-Graduação (bloco E - pavimento superior), 
de segunda à sexta-feira, no horário das 13h30 às 17 horas, em dias úteis. 
Alameda Dr. Octávio Pinheiro Brisolla, 9-75 

Vila Universitária – Bauru – SP – CEP 17012-901 
Telefone/FAX(14)3235-8356 
E-mail: cep@fob.usp.br 
  

mailto:cep@fob.usp.br
mailto:cep@fob.usp.br
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ANEXO C - Questionário Tinnitus Handicap Inventory (THI) 

 

 
Clínica de Fonoaudiologia 

 

 
Questionário “Tinnitus Handicap Inventory” (THI) (FERREIRA et al., 2005) 

 

1. Devido ao seu zumbido é difícil se concentrar?  

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

2. O volume (intensidade) do seu zumbido faz com que seja difícil escutar as pessoas? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

3. O seu zumbido deixa você nervoso (a)? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

4. O seu zumbido deixa você confuso (a)? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

5. Devido ao seu zumbido você se sente desesperado (a)? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

6. Você se queixa muito do seu zumbido? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

7. Devido ao seu zumbido, você sente dificuldades para pegar no sono à noite? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

8. Você sente como se não pudesse se livrar do seu zumbido? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

9. O seu zumbido interfere na sua capacidade de aproveitar atividades sociais (tais como 

sair para jantar, ir ao cinema, etc.?) 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

10. Devido ao seu zumbido, você se sente frustrado (a)? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

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

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

12. O seu zumbido torna difícil aproveitar a vida? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

13. O seu zumbido interfere nas suas tarefas de casa ou trabalho? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes  
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Clínica de Fonoaudiologia 

 

 
14. Devido ao seu zumbido, você se sente frequentemente irritado (a)? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

15. Devido ao seu zumbido, você acha difícil ler? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

16. O seu zumbido deixa você chateado (a)? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

17. Você sente que seu zumbido atrapalha seu relacionamento com a família e amigos? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

18. Você acha difícil tirar a sua atenção do zumbido e se concentrar em outra coisa? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

19. Você sente que não tem controle sobre o seu zumbido? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

20. Devido ao seu zumbido, você se sente frequentemente cansado (a)? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

21. Devido ao seu zumbido, você se sente frequentemente deprimido (a)? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

22. O seu zumbido faz com que você se sinta ansioso (a)? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

23. Você sente que não pode mais suportar o seu zumbido? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

24. Seu zumbido piora quando você está estressado (a)? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 

 

25. Seu zumbido faz com que você se sinta inseguro (a)? 

(  ) Sim        (  ) Não        (  ) Às vezes 
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ANEXO D - Escala Análoga-Visual (EAV)  

 

 
Fonte: GIFT, 1989. 

  



5
 R

esu
lta

d
os

 

Anexos 

 

91 

9
1

 

ANEXO E - Ficha técnica do AASI Life 5MI da Siemens 
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Fonte: SIEMENS HEARING INSTRUMENTS, 2014. 
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