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RESUMO 

 

Zambenedetti M. Relações entre perda auditiva, zumbido e sintomatologia 

depressiva no idoso. [Dissertação de Mestrado]. São Paulo: Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo – PUCSP; 2012. 

 

Introdução: O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial e com o 

avanço da idade várias alterações fisiológicas começam a ser percebidas pelos 

indivíduos. Assim, os problemas de saúde podem afetar significantemente a 

qualidade de vida dos idosos e um dos agravos mais comuns nesta faixa etária 

costuma ser a depressão, seguida pela diminuição da acuidade auditiva, associada ou 

não ao zumbido. Frente a essa realidade, as repercussões sociais e econômicas diretas 

e indiretas dos agravos como zumbido, alterações auditivas e a depressão no idoso se 

refletem como um problema de saúde pública que necessita ser aprofundado. Nesse 

sentido, o uso sistemático de instrumentos validados se justifica na tentativa de 

facilitar a investigação na prática clínica e, desta forma, gerar subsídios para o 

planejamento das estratégias de intervenções que minimizem o impacto negativo na 

vida dos idosos. Objetivo: Avaliar as relações entre perda auditiva, zumbido e 

depressão em idosos. Método: Estudo transversal comparativo e prospectivo, 

realizado com 81 idosos, com média de idade de 71,54 e usuários de um Serviço de 

Saúde Auditiva de média complexidade, situado na cidade de Caxias do Sul, Estado 

do Rio Grande do Sul.  Após realizarem a avaliação audiológica, todos responderam 

a uma anamnese clínica e a Escala de Depressão Geriátrica (EDG). O questionário 

Tinnitus Handicap Inventory (THI) foi aplicado apenas nos sujeitos que 

apresentaram queixa de zumbido. Resultados: Houve correlação significativa entre 

as variáveis grau de escolaridade (p= 0, 016), renda mensal (p= 0, 038) e perda 

auditiva.  O escore médio para o EDG foi de 5,06 e para o THI de 38,35, sem relação 

estatisticamente significativa com as demais variáveis do estudo. Conclusão: a perda 

auditiva mais acentuada está presente em indivíduos com grau de escolaridade 

menor. Quanto mais elevada a condição econômica do sujeito, melhor é a sua 

audição e, consequentemente, menor é a ocorrência de zumbido. Apesar de não
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terem sido significativas, observou-se uma tendência do aumento da idade 

influenciar na presença de uma perda auditiva mais acentuada e forte tendência dos 

idosos com zumbido apresentarem mais sinais de depressão. 

 

 

Palavras Chaves: Envelhecimento, zumbido, perda auditiva, sintomas depressivos.
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ABSTRACT 

 

Zambenedetti M. Relations between hearing loss, tinnitus and depressive 

symptomatology in the elderly. [Dissertação de Mestrado]. São Paulo: Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo – PUCSP; 2012. 

 

Introduction: Population aging is a worldwide phenomenon and with advancing age 

several physiological alterations begin to be noticed by individuals. Thus, health 

problems can affect significantly life quality for seniors, and one of the most 

common injuries in this age group is depression, followed by hearing impairment, 

associated or not to tinnitus. Faced with this reality, the social and economic 

repercussion of direct and indirect damages like tinnitus, hearing impairment and 

depression in the elderly are reflected as a public health problem, which needs 

deepening. In this sense, the systematic use of validated instruments is justified in 

trying to facilitate research in clinical practice and thus generate subsidies for the 

planning of intervention strategies that minimize the negative impact on the elderly 

life. Objective: To assess the relationship between hearing loss, tinnitus and 

depression in the elderly. Method: Prospective cross-sectional comparative study, 

conducted with 81 elderly, with an average age of 71, 54 and users of a Hearing 

Health Service of medium complexity, located in the city of Caxias do Sul, Rio 

Grande do Sul state. After performing an audiological evaluation, all responded to a 

clinical history and to the Geriatric Depression Scale (GDS). The Tinnitus Handicap 

Inventory (THI) questionnaire was applied only in subjects with tinnitus complaints. 

Results: There was a significant correlation between level of education (p= 0.016), 

monthly income (p= 0.038) and hearing loss variables. The median score for the 

GDS was 5.06 and 38.35 for the THI, without any significant statistic relationship 

with the other study variables. Conclusion: The more pronounced hearing loss is 

present in individuals with a lower education level. The higher the economic level of 

the subject, the better is his or her hearing and, consequently, the lower the 

occurrence of tinnitus. Even though not significant, a trend of increasing age 

influencing the presence of a more pronounced hearing loss was noticed, as well as a 

strong tendency of elderly with tinnitus showing more signs of depression. 
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1.     INTRODUÇÃO  

  

O envelhecimento populacional é hoje um fenômeno mundial e foi 

inicialmente observado em países desenvolvidos, em que a população acima de 

sessenta anos já atingiu níveis bastante expressivos. Entretanto, mais recentemente, 

nos países em desenvolvimento que a população idosa tem aumentado de forma mais 

rápida, fazendo com que este seja o grupo etário que mais cresce na maioria dos 

países menos desenvolvidos (Costa et al., 2000).  

 

De acordo com a Lei Brasileira de número 8.842, homologada pelo 

Ministério da Saúde em 1994, o idoso é definido como a pessoa com idade superior a 

60 anos. No entanto, para a Organização Mundial da Saúde (OMS), idoso em 

cenários de países em desenvolvimento inclui pessoas com idade igual ou superior a 

60 anos e a 65 anos para os países desenvolvidos (Ferreira et al., 2009). 

 

Sendo assim, Veras (1988) ressalta que o envelhecimento da população ainda 

é um fenômeno novo, ao qual mesmo os países desenvolvidos estão tentando se 

adaptar. O que era no passado uma marca de alguns poucos países passou a ser uma 

experiência crescente em todo o mundo e as repercussões para a sociedade neste 

processo são consideráveis, particularmente no que diz respeito à saúde. 

 

O Brasil, que por um longo período enfrentou uma importante demanda de 

recursos para as áreas de educação e médico-sociais a fim de fazer frente às 

necessidades da parcela jovem da população, passou a conviver com este novo grupo 

populacional a demandar recursos, os idosos (Veras, 1988). 

 

Diante desse cenário, os avanços da medicina e as melhorias nas condições 

gerais de vida da população repercutem no sentido de elevar a média de vida do 

brasileiro de 45,5 anos de idade, em 1940, para 72,7 anos, em 2008, ou seja, mais 
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27,2 anos de vida. Segundo a projeção do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2008), o país alcançará em 2050 o patamar de 81,29 anos, 

basicamente o mesmo nível atual da Islândia (81,80 anos), Hong Kong, China (82,20 

anos) e Japão (82,60 anos). Em escala mundial, a expectativa de vida ao nascimento 

em 2008 foi estimada em 67,2 anos e, para 2045-2050, a ONU projeta uma vida 

média de 75,40 anos.  

Realizando uma análise por regiões do Brasil, o Sudeste e Sul apresentam 

evolução semelhante da estrutura etária, mantendo-se como as duas regiões mais 

envelhecidas do país. As duas tinham, em 2010, 8,1% da população formada por 

idosos com 65 anos ou mais. Na comparação entre regiões, o Censo mostra que a 

região Norte, Nordeste e Centro-Oeste apesar do contínuo envelhecimento observado 

nas duas últimas décadas, ainda apresenta uma estrutura bastante jovem, devido aos 

altos níveis de fecundidade no passado (Portal Brasil, 2010). 

De acordo com o Censo Demográfico (IBGE, 2010), há 78 municípios 

brasileiros em que a população com 60 anos ou mais é superior a 20%, ou seja, há 

uma proporção de um idoso a cada cinco habitantes. Entre estas cidades, 64 são do 

estado do Rio Grande do Sul, 12 de São Paulo e duas estão em Minas Gerais. 

 

Dentro desse contexto, observa-se uma transição nos perfis de saúde, uma vez 

que há o predomínio das enfermidades crônicas não transmissíveis e um crescimento 

de diversos fatores de risco para a saúde, que requerem ações preventivas em 

diversos níveis. Em 1950, as doenças infecto-contagiosas representavam 40% das 

mortes ocorridas no país, hoje são responsáveis por menos de 10%. Entretanto, para 

as doenças cardiovasculares ocorreu o oposto, em 1950 eram responsáveis por 12% 

das mortes e hoje representam mais de 40% das mortes (Ministério da Saúde, 2002).  

 

Sabe-se que com o avanço da idade várias alterações fisiológicas começam a 

ser percebidas pelos indivíduos. Sendo assim, os problemas de saúde podem afetar 

significantemente a qualidade de vida dos idosos, que passam a sofrer restrições 

funcionais em sua vida diária (Teixeira et al., 2010). 
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Um dos agravos mais comuns nesta faixa etária costuma ser a depressão e o 

seu surgimento pode estar relacionado a vários fatores biológicos e psicossociais, tais 

como: histórico depressivo ao longo da vida, perda de suporte social e familiar, 

doenças físicas ou incapacitantes, secundária a outras doenças, entre outros 

(Gonçalves e Andrade, 2010). 

 

A principal característica dos quadros depressivos é a presença de queixas 

referentes à sensação de tristeza e vazio. Porém, nem todos os pacientes apresentam 

queixas de humor tristeza ou depressão e, ao invés disso, podem referir fadiga, 

dificuldades de concentração e dificuldade psicomotoras (Pinho et al., 2009). 

 
A depressão é condição clínica frequente no idoso. Estudos epidemiológicos 

indicam taxas de prevalência que variam de 1 a 16% entre os idosos. Em indivíduos 

portadores de doenças clínicas essas taxas são ainda mais elevadas (Almeida e 

Almeida, 1999). 

 
Os fatores de desenvolvimento de quadros depressivos em idosos estão em 

sua grande maioria relacionados às condições biológicas (hormonais, genéticas ou 

metabólicas), psicológicas (perdas objetais e incapacidade de obter e reconhecer 

gratificações) e sociais (aposentadoria, invalidez, perdas e separações) que esse 

grupo está submetido. Estes mesmos fatores contribuem aumentando a 

vulnerabilidade do idoso à depressão (Lafer et al., 2001). 

 

Vale ressaltar que as mudanças ocorridas na estrutura populacional também 

acontecem em decorrência dos investimentos em tecnologias nas áreas da saúde e da 

prevenção, proporcionando meios para que a população se mantenha ativa e 

produtiva por mais tempo. No entanto, a longevidade acarreta uma série de 

conseqüências sociais, culturais, econômicas, políticas e epidemiológicas, para as 

quais ainda não estamos estruturados. Diante deste cenário futuro de envelhecimento 

da população, em que a relação entre o número de trabalhadores e o de aposentados 

vem diminuindo, o governo está trabalhando para desenvolver políticas e programas 

adequados para esta nova realidade (Porto, 2002).   
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Para tanto, a rede de atenção à saúde mental brasileira é parte integrante do 

Sistema Único de Saúde (SUS) desde 2002 e conta com uma rede de serviços 

variados, tais como: os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os Serviços 

Residenciais Terapêuticos (SRT), os Centros de Convivência e Cultura e os leitos de 

atenção integral (em Hospitais Gerais, nos CAPS III). Cabe aos CAPS o acolhimento 

e a atenção às pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, procurando 

preservar e fortalecer os laços sociais do usuário em sua comunidade (Ministério da 

Saúde, 2005).  

 

De acordo com o Ministério da Saúde (2005), os CAPS constituem a principal 

estratégia do processo de reforma psiquiátrica que vem sendo implantada no Brasil 

nas últimas décadas. Esses Centros são compostos por equipes multiprofissionais, 

com presença obrigatória de psiquiatra, enfermeiro, psicólogo e assistente social, aos 

quais se somam outros profissionais do campo da saúde. Por isso, sua função é 

prestar atendimento clínico em regime de atenção diária, evitando assim as 

internações em hospitais psiquiátricos; promover a inserção social das pessoas com 

transtornos mentais através de ações intersetoriais; regular a porta de entrada da rede 

de assistência em saúde mental na sua área de atuação e dar suporte à atenção à 

saúde mental na rede básica. 

 

Além da depressão podemos ressaltar outros agravos à vida do idoso como, 

por exemplo, a diminuição da acuidade auditiva e outros efeitos correlacionados. 

Independentemente da idade, as perdas auditivas geram dificuldades comunicativas 

para os indivíduos. No caso do idoso, a perda auditiva acomete principalmente a 

região de frequências mais altas, afetando principalmente a compreensão da fala. 

Quando associada ao zumbido, tais dificuldades são acentuadas, pois se transformam 

em mais um fator de desagregação social (Russo, 2004).  

 

A comunicação é necessidade vital para qualquer indivíduo. Ela permite 

aquisição de conhecimentos e experiências e mantém a pessoa ativa no meio social e 

familiar. Quando a comunicação é prejudicada pode ocorrer frustração diante da 

situação de inter-relação, levando o indivíduo ao isolamento e à depressão. Estudos 
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relatam que o uso de aparelhos de amplificação sonora individuais minimiza as 

dificuldades, reduzindo significativamente a sintomatologia depressiva (Teixeira et 

al., 2010). 

Segundo Sanchez et al (2005), a presença de perda auditiva aumenta o risco 

de o zumbido provocar interferência na concentração e no equilíbrio emocional ou 

que ela funcione como um fator desta interferência. 

 

O zumbido é um transtorno que produz extremo desconforto, de difícil 

caracterização e tratamento. Sendo assim, a variabilidade individual e o grau de 

interferência na vida cotidiana são aspectos que motivaram a avaliação das 

conseqüências do zumbido por meio de testes e questionários que possam quantificar 

os déficits psicoacústicos e funcionais provocados (Dias et al., 2006). 

 

A revisão bibliográfica das diversas pesquisas acerca dos agravos à saúde do 

idoso torna-se fundamental para compreender o impacto na condição e, 

consequentemente, na qualidade de vida do mesmo.  

 

1.1 ZUMBIDO E ALTERAÇÕES AUDITIVAS 

 

O zumbido, também é denominado de acúfeno ou tinnitus e pode ser definido 

como “uma ilusão auditiva, isto é, uma sensação sonora endógena, não relacionada 

a nenhuma fonte externa de estimulação” (Dias et al., 2006).  

 

Sahley e Nodar (2001) o definem como uma percepção sonora na ausência de 

atividades vibratórias ou mecânicas na orelha média ou na interna. Tal fato significa 

que o zumbido é uma percepção auditiva “fantasma”, notada apenas pelo sujeito 

acometido.  

 

O zumbido é um sintoma muito freqüente, que acomete aproximadamente 15% 

da população e esta prevalência aumenta para 33% entre os indivíduos com mais de 

60 anos de idade (Coelho et al., 2004).  Em 20% dos casos, ele provoca repercussões 
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importantes na vida do paciente, podendo causar distúrbios do sono, da concentração 

e do equilíbrio emocional (Pinto et al., 2010).  

 

O zumbido crônico costuma ser mais freqüente em homens, idosos, 

executivos e em pessoas com problemas de saúde como, por exemplo, arritmia e 

hipertensão. Assim como, quanto pior a audição do indivíduo, maior é a 

probabilidade que ele apresente zumbido (Dobie, 2004). 

 

Para Samelli (2004) é um sintoma que pode acompanhar diversas patologias 

ou desordens das orelhas externa, média ou interna, tronco encefálico e córtex 

cerebral. Além disso, fatores emocionais, odontológicos ou de coluna vertebral estão 

comumente relacionados à sua percepção. 

 

Contudo, Hoffman e Reed (2004) listaram diversos fatores de risco que 

podem contribuir para o desenvolvimento do zumbido, são eles: idade; doenças 

cardiovasculares; herança genética; drogas e medicamentos; infecções e inflamações 

de orelha; trauma craniano e cervical; hipertireoidismo e hipotireoidismo; exposição 

ao ruído; presbiacusia, entre outros. Também relatam que fatores comportamentais e 

estilo de vida podem estar relacionados com a presença do zumbido, como: álcool; 

ansiedade; depressão; baixo nível de escolaridade e socioeconômico; região 

geográfica e habitação rural. 

 

A etiologia do zumbido é multifatorial e frequentemente há associação de 

causas no mesmo indivíduo (Sanchez et al., 2001). Aproximadamente, 85 a 96% dos 

pacientes com zumbido apresentam algum grau de perda auditiva, uma vez que 

danos ou degenerações da orelha interna e do nervo vestibulococlear podem ser 

geradores do sintoma (Mondelli e Rocha, 2011).   

 

O processo pelo qual o zumbido surge pode ser dividido em três etapas: 

geração, detecção e percepção. A geração freqüentemente ocorre nas vias periféricas 

(mas também pode ocorrer nas vias centrais) e, na maioria dos casos, está associada a 

doenças da cóclea e do nervo coclear. A detecção ocorre nos centros subcorticais e 
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baseia-se num padrão de reconhecimento específico. Por fim, a percepção ocorre no 

córtex auditivo com significativa participação do sistema límbico, do córtex pré-

frontal e de outras áreas corticais (Jastreboff, 1990). 

Sendo assim, algumas hipóteses sobre as possíveis causas e disfunções que 

levam à geração do zumbido têm sido estudadas. Sob o ponto de vista 

neurofisiológico, o zumbido surge de alguns centros do sistema nervoso (incluindo 

vias auditivas e não auditivas) e do sistema límbico. Contudo, apesar de muitos casos 

estarem relacionados a alguma causa inicialmente coclear, esta não é de fundamental 

importância na determinação do zumbido, agindo apenas como um fator 

desencadeante dentro do sistema nervoso (Sanchez et al., 1997). 

 

Diante da diversidade existente de teorias sobre a geração do zumbido, 

seguem as mais ressaltadas na literatura: 

 

A- Dano Desproporcional entre as Células Ciliadas Internas e Externas: 

 

A exposição ao ruído ou a drogas ototóxicas pode causar alteração da 

estrutura da cóclea, iniciando pela membrana basilar na região de altas freqüências, 

pelas células ciliadas externas (CCE) e, posteriormente, pelas células ciliadas 

internas (CCI). Desta forma, há áreas com total lesão das CCE e CCI, outras com 

lesão apenas das CCE, enquanto as CCI permanecem intactas (Sanchez et al., 1997).  

 

Assim, a membrana basilar, na ausência de acoplamento dos cílios por lesão 

das CCEs, pode fazer movimentos anormais e a membrana tectória sofre um 

desacoplamento parcial. Com o aumento do contato entre as CCI e a membrana 

tectória, há uma despolarização das células com atividade anormal nas fibras 

aferentes do nervo auditivo e, consequentemente, gera o zumbido (Stypulkowski, 

1990). 

 

B- Disfunção de células ciliadas externas: 
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O sistema Olivococlear divide-se em lateral (com terminações pós-sinápticas 

nas CCIs) e medial (com terminações pré-sinápticas nas CCEs). Este sistema pode 

ser ativado pela estimulação contralateral, ocasionando diminuição na atividade das 

CCEs. Quando há uma disfunção neural do sistema eferente olivococlear medial, há 

uma inibição da atividade das CCEs. Elas se contraem livremente, com aumento da 

sua atividade e estimulação das CCIs da respectiva região, o que poderia ser 

responsável pelo zumbido (Samelli, 2004).  

 

C- Disfunção de células ciliadas internas: 

 

Uma disfunção do potencial receptor das CCIs levaria a uma liberação 

anormal de neurotransmissores, aumentando a atividade espontânea do nervo 

coclear, a despolarização e a atividade do nervo auditivo, produzindo assim o 

zumbido (Zenner e Ernest, 1995). 

 

D- Alteração no funcionamento de canais iônicos: 

 

O cálcio é fundamental para a ativação das proteínas contráteis. Uma 

mudança nos canais iônicos pode prejudicar a atividade das proteínas motoras das 

CCEs, alterando as suas contrações lentas e diminuindo o acoplamento mecânico 

entre as membranas tectorial e basal (Samelli, 2004). Assim, uma hipermotilidade 

das CCEs poderia causar o zumbido (Bittar et al., 2001). 

 

As alterações na homeostasia do cálcio podem ocorrer no processo de 

envelhecimento resultando na modificação da permeabilidade das membranas ao íon 

e em distúrbios de seu metabolismo (Sanchez et al., 1997).  

 

Jastreboff (1992) propõe que distúrbios no metabolismo e disfunção dos 

canais de cálcio, decorrentes do envelhecimento, devem afetar a função coclear, 

aumentando a atividade espontânea das fibras do nervo auditivo e podendo - 

inclusive - exacerbar a severidade do zumbido que já existia devido a outros 

mecanismos.  
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No que diz respeito ao potássio, uma intoxicação perilinfática levaria as 

CCEs a armazenarem este íon, ocasionando uma despolarização contínua das células 

e a presença de zumbido (Samelli, 2004). 

  
Distúrbios na fisiologia do zinco também têm sido relacionados ao sintoma 

zumbido. Esse íon e encontrado em alguns circuitos neurais. Na cóclea, ele é 

essencial em processos vitais, como a manutenção da ligação Na-K-ATPase, e sua 

deficiência está associada a alteração na fisiologia da bomba. Nessa situação, níveis 

reduzidos do íon modificam o potencial endococlear, alteram a eletrofisiologia da 

cóclea e geram o zumbido (Eggermont e Sininger, 1995 apud Person et. al., 2005). 

 

E- Dano no isolamento mielínico entre as fibras do nervo auditivo: 

 

Segundo Moller (1984), o zumbido poderia ser decorrente de um "curto 

circuito" entre as fibras nervosas desmielinizadas pela falta de isolamento elétrico 

entre elas. Essa situação poderia ocorrer devido à síndrome de compressão vascular 

dentro do conduto auditivo interno, neuroma do acústico ou outra patologia 

retrococlear, resultando em aumento da atividade espontânea de diferentes fibras. 

 

F- Hiperatividade das vias auditivas 

 

Fisiologicamente, os impulsos neurais são gerados em um padrão irregular e 

aleatório na ausência de estimulo sonoro. Porém, com a estimulação acústica, os 

impulsos tornam-se regulares, havendo uniformidade entre o intervalo das 

despolarizações. Então, o sistema nervoso central compensa a diminuição de 

determinado estímulo através do aumento na sensibilidade dos centros envolvidos 

nesta percepção (Sanchez et al., 1997). 

 

 Sendo assim, uma atividade periférica neural anormal na total ausência de 

determinado estímulo, resultaria em aumento da sensibilidade (hiperatividade) dos 
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núcleos cocleares a qualquer estímulo, incluindo a atividade espontânea, resultando 

na percepção de zumbido (Person et al., 2005).  

 

Nelson e Chen (2004) demonstraram que existe uma relação entre zumbido, 

hiperacusia e perda auditiva. Os autores referem que as células ciliadas cocleares 

lesadas causam perda de audição e propagação anormal dos sinais sonoros através 

dos centros auditivos. Em resposta a esta mensagem neuronal anormal, os centros 

auditivos corticais adaptam e remodelam o som transmitido, levando a um aumento 

na percepção de volume no córtex auditivo (hiperacusia) e à percepção de sons 

fantasmas (zumbido).  

 

G- Alteração temporal nos padrões de disparo das fibras auditivas 

 

O “zumbido central” é um sintoma definido como uma sensação sonora 

anormal, vivenciada por pacientes com lesões centrais e causada por uma 

dessincronização das descargas neuronais dentro do sistema nervoso auditivo. Ou 

seja, diferentes neurônios disparam em diferentes intervalos de tempo, alterando o 

padrão temporal e simulando a presença de um sinal neural, sem que haja a entrada 

efetiva de um estímulo acústico (Samelli, 2004).  

 

H- Organização tonotópica 

 

A organização tonotópica é uma das principais características do sistema 

auditivo e corresponde ao arranjo das células no interior dos núcleos da via auditiva 

de acordo com sua seletividade frequencial, refletindo na organização da cóclea. 

Após uma lesão, ocorrem reorganizações nos mapas tonotópicos nas diversas 

estruturas auditivas, no córtex auditivo e colículo inferior (Person et al., 2005) 

 

I- Modelo de Jastreboff 

 

Segundo Jastreboff (1990), o zumbido seria o resultado da interação dinâmica 

de algumas estruturas do sistema nervoso central, incluindo ou não o sistema 

auditivo. Assim, uma causa inicialmente coclear não seria fundamental na 
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determinação da gravidade do zumbido, agindo apenas como gatilho dentro do 

sistema nervoso, com a participação, inclusive, do sistema límbico. 

 

Mudanças no estado emocional, particularmente flutuações de humor ou 

ansiedade, podem aumentar a intensidade e a irritação a sons para os quais já temos 

hipersensibilidade. Em algumas pessoas, isso resulta em um aumento na percepção 

de todos os estímulos sejam eles visuais, auditivos, olfatórios ou dolorosos (Sanchez 

et al., 1999).  

 

Por conseguinte, o zumbido pode sofrer sensibilização ou habituação na 

dependência das associações que serão feitas entre a via auditiva e outras estruturas 

do sistema nervoso central, podendo ser modulado ou originado pela estimulação do 

sistema somatossensorial (Sanchez et al., 2002). 

 

Portanto, sua fisiopatologia é extremamente complexa e pode ter diversas 

causas. Entretanto, apesar dos recentes avanços na literatura, tais causas ainda não 

foram completamente elucidadas, o que compromete parcialmente o avanço no 

tratamento. Desta forma, o zumbido pode apresentar grande repercussão na vida do 

indivíduo. O incômodo gerado pelo zumbido geralmente não apresenta relação com 

as suas características psicoacústicas (frequência, tipo, duração, intensidade, 

localização e outros), podendo ocasionar distúrbios do equilíbrio emocional (Sanchez 

e Ferrari, 2004). 

 

Mondelli e Rocha (2011) realizaram um estudo retrospectivo de natureza 

exploratória em 100 prontuários de indivíduos regularmente matriculados na Clínica 

de Fonoaudiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru com uso do instrumento 

Tinnitus Handicap Inventory (THI). Os autores concluíram que o sexo, a idade assim 

como o grau de perda auditiva não possuem influência sobre o incômodo gerado pelo 

zumbido. Porém, a ocorrência da perda auditiva em portadores de zumbido é 

progressivamente maior conforme o avanço da idade.    
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Santos Filha (2009) relata que o zumbido é um sintoma comum nos 

indivíduos situados na sexta e sétima décadas de vida, sendo mais frequente nas 

mulheres (54%).  

  

Sanchez et al. (2005) realizaram um estudo utilizando o THI com o objetivo 

de comparar as características clínicas do zumbido e sua interferência nas atividades 

diárias em pacientes com e sem perda auditiva. Os autores concluíram que o grupo 

de pacientes com zumbido e audição normal apresentou características clínicas 

semelhantes, quando comparado ao grupo com perda auditiva. Entretanto, a faixa 

etária acometida e a interferência sobre a concentração e o equilíbrio emocional 

foram significantemente menores nos pacientes com perdas auditivas. 

 

Como objetivo avaliar a qualidade de vida de indivíduos idosos com sintoma 

de zumbido, Teixeira et al. (2010) realizaram um estudo com 36 indivíduos, com 

idade média de 68,67 ± 6,84 anos. A amostra foi composta por 72,2% sujeitos do 

sexo feminino e 27,78% do sexo masculino.  O zumbido foi classificado como fraco 

por 44,4% dos sujeitos e como médio por 36,1%. Não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre a idade e o sexo dos componentes da amostra, no 

que se refere à sensação de intensidade do zumbido.  

 

Carvalho et al. (2010) aplicaram o THI em 13 pacientes com queixa de 

zumbido, 84,6% do sexo feminino e com média de idade de 51,9 anos. Quanto à 

gravidade do zumbido, 30,8% dos pacientes apresentavam sintoma de grau 

desprezível, 15,4% de grau leve, 15,4% grau severo e 15,4% grau catastrófico. 

Quanto à localização do zumbido, 38,5% referiu uma percepção bilateral e 23,1% o 

esquerdo. Quando questionados a respeito da interferência do sintoma nos principais 

aspectos da vida, os itens mais citados foram a dificuldade de concentração (30,8%), 

seguido pela alteração no campo emocional (23,1%). 

 

Dentro todas as privações sensoriais, a perda auditiva é a que produz o maior 

impacto no processo da comunicação. Ela pode alterar a funcionalidade do corpo, 
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limitando as atividades e restringindo a participação do indivíduo em situações de 

vida diária (Iório, 2011). 

 

Segundo Menezes e Santos Filha (2005), a presença concomitante de algum 

tipo de perda auditiva nos pacientes com zumbido é extremamente comum, podendo 

alcançar taxas entre 85% e 90% dos casos. Existe, ainda, uma correlação entre a 

perda auditiva e a frequência do zumbido, na qual pacientes com perdas auditivas em 

frequências altas geralmente apresentam zumbidos também de frequência alta.  

 

Quanto à prevalência do zumbido, acredita-se que entre 10% e 33% dos 

idosos apresentem este sintoma. Quando são avaliados idosos com perda auditiva, a 

prevalência pode chegar a 80% (Almeida et al. 2005).  

 

Pinto et al. (2010) avaliaram o zumbido em 68 pacientes com idades entre 24 

e 83 anos por meio da aplicação do questionário THI. Verificaram que a média dos 

resultados foi de 39 pontos (36 no sexo feminino e 44 no masculino) e não houve 

correlação significante do incômodo pelo zumbido com as variáveis sexo, idade e 

grau de perda auditiva. Concluíram que os pacientes com queixa de zumbido podem 

apresentar graus de incômodo variados, tendo maior ou menor impacto em sua 

qualidade de vida.  

 

Ferreira et al. (2009) ao avaliarem e quantificarem o zumbido em um estudo 

com 100 idosos com idade média de 69,53±7,26 anos encontraram como principais 

características atribuídas ao zumbido: caráter não-pulsátil, contínuo, bilateral, recente 

e único. Quanto à repercussão do zumbido na vida diária, a maioria dos pacientes 

referiu interferência no sono e no aspecto emocional. 49% dos idosos com queixa de 

zumbido eram hipertensos e 74% faziam uso de algum tipo de medicamento, sendo 

os mais comuns os anti-hipertensivos, antivertiginosos e medicamentos de ação 

central, tais como antidepressivos.  A hipoacusia estava presente em 59,1% dos 

indivíduos, a vertigem em 41% e apenas 7,7% dos casos não possuía perda auditiva. 

Os resultados indicaram que o zumbido realmente interfere na vida do idoso, porém, 

não houve correlação entre o grau da perda auditiva e o grau de insatisfação do 
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paciente com o zumbido. Além disso, a alteração sugestiva de presbiacusia foi o 

achado mais comum nas audiometrias tonais. 

 

Marcondes (2009) refere que o tratamento deve ser personalizado para cada 

caso e pode ser baseado em diversas terapêuticas, pois nenhum tratamento isolado 

tem se mostrado comprovadamente eficaz para a maioria dos pacientes. 

A deficiência auditiva é uma das três alterações mais comumente encontrada 

em idosos e pode provocar diversos efeitos nas habilidades funcionais e na saúde, 

afetando a realização de atividades de vida diária e originando ou agravando quadros 

depressivos (Ferreira e Signor, 2006).  

 

1.2 SINTOMATOLOGIA DEPRESSIVA 

 

Os transtornos do humor são uma das desordens psiquiátricas mais comuns 

em idosos, sendo responsáveis pela perda de autonomia e pelo agravamento de 

quadros patológicos preexistentes. Entre eles, a depressão é a mais freqüente e está 

associada ao maior risco de morbidade e de mortalidade, ao aumento na utilização 

dos serviços de saúde, à negligência no auto-cuidado, à adesão reduzida aos regimes 

terapêuticos e ao maior risco de suicídio (Paradela et al., 2005). 

 

A depressão tem sido apontada como um problema de saúde pública que afeta 

pelo menos um em cada seis pacientes idosos tratados nos serviços de atenção básica 

(Reynolds e Kupfer, 1999). 

 

A associação entre depressão e doenças não psiquiátricas é comum e 20 a 

30% dos pacientes cardíacos manifestam algum um transtorno depressivo (Soares et 

al., 2006). 

 

O diagnóstico deste transtorno é realizado especialmente por meio de 

entrevistas clínicas que investigam a história do paciente, seus principais sintomas, 

frequência e duração. A depressão caracteriza-se como um estado de alteração do 

humor envolvendo irritabilidade, tristeza profunda, apatia, disforia e perda da 
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capacidade de sentir prazer. Ela difere de uma tristeza normal pela intensidade e 

duração prolongada dos sintomas e interfere no funcionamento social do indivíduo, 

bem como em outras áreas significativas de sua vida, tais como: trabalho, 

relacionamentos amorosos ou amizades (Giovani et al., 2008). 

 

A Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas 

Relacionados à Saúde, 10ª Revisão (CID-10, 2008), classifica os quadros depressivos 

em: leve, quando o indivíduo ainda é capaz de realizar grande parte de suas 

atividades diárias; moderado, quando o indivíduo começa a apresentar dificuldades 

no prosseguimento de sua vida cotidiana e grave, quando há sentimentos acentuados 

de desvalia, baixa auto-estima e idéias suicidas.  

 

É importante salientar que a depressão geriátrica está associada a inúmeros 

fatores de riscos, a saber: sexo feminino, idade, viuvez, baixa escolaridade e renda, 

presença de eventos de vida estressores, baixo suporte social, características de 

personalidade, percepção de baixa qualidade de vida e condições de saúde, presença 

de déficits cognitivos, limitação funcional, histórico psiquiátrico, uso e abuso de 

álcool, uso de fármacos, presença de doenças físicas agudas e crônicas, dor e 

comorbidades (Pinho et al., 2009). 

Com iniciativa da Organização Mundial da Saúde, o estudo de Bromet et al. 

(2011) sobre saúde mental integra e analisa pesquisas epidemiológicas sobre abuso 

de substâncias, distúrbios mentais e comportamentais. Sendo assim, informações de 

18 países – dez de alta renda (Bélgica, França, Alemanha, Israel, Itália, Japão, 

Holanda, Nova Zelândia, Espanha e Estados Unidos) e oito com renda baixa ou 

média (Brasil – com dados exclusivamente de São Paulo –, Colômbia, Índia, China, 

Líbano, México, África do Sul e Ucrânia) mostraram que o episódio depressivo 

maior é uma preocupação da saúde pública em todas as regiões do mundo e tem 

ligação com as condições sociais em alguns países.  

De acordo com o relatório do estudo supracitado, nos dez países de alta renda 

incluídos na pesquisa, 14,6% das pessoas, em média, já tiveram episódio depressivo 

maior. Nos 12 meses anteriores, a prevalência foi de 5,5%. Já nos oito países de 
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baixa ou média renda considerados no estudo, 11,1% da população teve episódio 

alguma vez na vida e 5,9% nos 12 meses anteriores. A maior prevalência no último 

ano foi registrada no Brasil, com 10,4% e a menor foi a do Japão, com 2,2%. Quanto 

à idade, nos países de alta renda a juventude está associada com uma prevalência 

mais alta de depressão. Por outro lado, em vários dos países de baixa renda, as faixas 

etárias mais altas mostraram ter maior probabilidade de episódios depressivos. A 

prevalência foi duas vezes maior entre as mulheres, quando comparadas aos homens. 

Separar-se de um parceiro, por exemplo, teve relação mais forte com o episódio 

depressivo maior nos países de alta renda. Nos países de baixa e média renda, os 

fatores mais importantes foram as condições de divórcio e viuvez (Bromet et al., 

2011). 

O estudo de Pinho et al. (2009) indicou que a incidência de depressão na 

população idosa é de 12% e que a situação conjugal é um fator de risco associado. As 

pessoas casadas apresentam menor risco de desenvolver um quadro depressivo, 

quando comparado àqueles que não eram mais ou nunca foram casados. Além disso, 

também identificaram que quanto maior o nível educacional, menor o risco de 

apresentar quadros depressivos. A presença de problemas financeiros também foi 

associada à depressão. 

 

Em um estudo para identificar a prevalência de sintomas depressivos, 

Guimarães et al. (1997) utilizaram a Escala de Depressão Geriátrica (EDG) e os 

dados complementares foram coletados nos prontuários dos 84 pacientes idosos de 

ambos os sexos, média de idade de 69,3 ± 7 e hospitalizados para tratamento 

cirúrgico em três hospitais públicos do Distrito Federal. Os casos de depressão 

mínima e moderada apresentaram ocorrência de 37 %; os de depressão grave, de 7 

%. Nenhum dos pacientes havia sido diagnosticado ou estava em uso de 

antidepressivos. Portanto, os autores concluíram que o não reconhecimento dessa 

condição e a consequente ausência de tratamento podem estar associados ao aumento 

da morbidade pós-operatória, dificultando a recuperação funcional e comprometendo 

o bem estar e a qualidade de vida desses pacientes.  
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Sabe-se que há uma relação entre o zumbido, os transtornos depressivos e a 

dor crônica, justificando o uso de antidepressivos no seu tratamento. Tais medicações 

atuam reduzindo o componente de estresse do zumbido e as respostas auditivas 

(Medeiros e Sanchez, 2004). 

 

Frente a tais agravos, diversas escalas para avaliar sintomas depressivos 

foram desenvolvidas e, muitas delas, têm sido utilizadas para o rastreamento de tais 

sintomas na população geral. No entanto, a Escala de Depressão Geriátrica 

representa um dos instrumentos mais freqüentemente utilizados para a pesquisa de 

sintomas depressivos em idosos. 

 

Com o objetivo de determinar a prevalência de depressão em idosos e 

estabelecer os fatores associados, Gonçalves e Andrade (2010) entrevistaram 102 

idosos na faixa etária entre 60 e 91, com a média de 71,5 ± 6,7. As principais 

características da amostra foram: predomínio do sexo feminino (71,6%), aposentados 

(87,3%), casados (64,8%) e a escolaridade mais prevalente foi o ensino médio 

(61,8%). A pontuação da EDG variou de 0 a 13, com média de 6,0 ±3,9. Observou-se 

que 50% dos idosos apresentaram pontuações sugestivas de depressão e, destes, 

13,7% foram caracterizados como sugestivos de depressão grave. 

 
No intuito de investigar a presença de sintomatologia depressiva, Teixeira et 

al. (2007) avaliaram 20 sujeitos com média de idade de 65,30±10,16 anos, sendo 

55% do gênero masculino, 65% com estado civil casado e 70% com o 1º grau como 

escolaridade máxima. Quanto à perda auditiva, a maioria das orelhas (60%) 

apresentava perda moderada, seguida pela severa (35%). Na avaliação da 

sintomatologia depressiva, 55% dos sujeitos apresentaram grau leve-moderado e 

20% grau grave.  

 

Em outro estudo, Teixeira et al. (2010) avaliaram 54 indivíduos de 60 a 84 

anos, com média de idade de 70,4 anos. Do total, 26 (48,1%) eram do sexo feminino 

e 28 (51,9%) do masculino. A análise dos dados da escala de depressão geriátrica 

evidenciou que 25 idosos apresentavam sintomatologia depressiva (46,3%). Os 

autores também demonstraram que houve associação entre a presença de perda 
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auditiva e depressão (p= 0,016), uma vez que, dos 25 (46,3%) idosos com depressão, 

22 apresentavam perda auditiva. Não houve associação significativa entre o grau de 

perda auditiva e a sintomatologia depressiva. Contudo, o estudo identificou que 

quanto maior a perda auditiva maior a gravidade dos sinais, pois dos 29 idosos 

(53,7%) com ausência de depressão, a maioria apresentava limiares auditivos 

normais. Considerando-se os 23 (42,6%) idosos com depressão leve a moderada, 

somente três apresentavam limiares auditivos normais. Os demais apresentavam 

perda auditiva leve (14,8%) ou moderada (22,2%). Todos os indivíduos com 

depressão severa (3,8%) apresentavam perda auditiva leve ou moderada. 

 
Almeida e Almeida (1999) avaliaram a confiabilidade do EDG em 51 idosos 

com diagnóstico de transtorno depressivo de acordo com o CID-10. A Idade média 

foi de 67,47 anos, sendo 80,4% do sexo feminino. O estudo demonstrou que a escala 

oferece medidas válidas para o diagnóstico de episódio depressivo maior, e pode ser 

utilizado clinicamente para a detecção de casos de depressão no idoso e 

monitoramento da gravidade dos sintomas ao longo do tempo. 

 

Frente a essa realidade, as repercussões sociais e econômicas diretas e 

indiretas dos agravos como zumbido, alterações auditivas e a depressão no idoso se 

refletem como um problema de saúde pública que necessita ser aprofundado. A 

presença do zumbido pode se tornar um fator de grande repercussão negativa na vida 

do indivíduo, dificultando o sono, a concentração nas atividades diárias e 

profissionais, assim como a vida social (Mc Fadden et al., 1982).  

 

Para muitas pessoas o zumbido também altera o equilíbrio emocional, 

desencadeando ou agravando estados de ansiedade e depressão (Azevedo et al., 

2007). Nesse sentido, o uso sistemático de escalas de depressão se justifica na 

tentativa de facilitar a detecção desses casos na prática clínica. Desta forma, poderão 

gerar subsídios para o planejamento das estratégias de intervenções que minimizem o 

impacto da perda auditiva, do zumbido e da depressão na vida dos idosos. 
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2.     OBJETIVOS   

   

2.1 OBJETIVO   

 

 O objetivo da presente pesquisa foi avaliar as relações entre perda auditiva, 

zumbido e depressão em idosos. 
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3.     MÉTODO 

  

3.1 TIPO DE ESTUDO 

      

Este foi um estudo transversal comparativo e prospectivo, realizado em 

idosos de um Serviço de Saúde Auditiva de média complexidade situada na cidade 

de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul.  

 

3.2 PRECEITOS ÉTICOS  

  

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), sob o número 334/2010. 

Todos os sujeitos autorizaram previamente a sua participação no estudo por 

intermédio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

(Anexo 1). 

 

Os sujeitos selecionados foram informados sobre os objetivos e os 

procedimentos realizados na pesquisa. Além disso, lhes foi assegurado o sigilo dos 

dados coletados e o direito de retirarem o seu consentimento de participação em 

qualquer momento sem originar nenhum tipo de ônus. 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DO LOCAL DO ESTUDO E COMPOSIÇÃO DA 

AMOSTRA 

 

O presente estudo foi desenvolvido em um Centro de Saúde Auditiva de 

média complexidade, que iniciou suas atividades em novembro de 2009. Tal serviço 

funciona nas dependências da Faculdade Nossa Senhora de Fátima de Caxias do Sul, 

mantida pela Associação Cultural e Científica Virvi Ramos, estando vinculado ao 

Curso de Graduação em Fonoaudiologia – Bacharelado. O local possui uma equipe 

formada por um médico Otorrinolaringologista, quatro Fonoaudiólogas em turno 
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integral e, ainda, é local de estágio dos alunos de graduação do curso de 

Fonoaudiologia. O serviço é referência na prevenção, tratamento a reabilitação das 

alterações auditivas para a população usuária do Sistema Único de Saúde em Caxias 

do Sul (RS) e mais 48 municípios da região da serra gaúcha. A composição da 

amostra foi constituída pelos pacientes em atendimento no local.  

 

Considerando que este foi um estudo comparativo entre grupos, a amostra 

precisava ser composta por idosos com e sem perda auditiva e com e sem zumbido. 

Desta forma, os critérios de inclusão foram: 

 

- idade igual ou maior a 60 anos; 

- não ser usuário de aparelho de amplificação sonora individual; 

- ausência de afecções de orelha média e/ou externa no período de avaliação e, 

- ausência de alterações cognitivas que possam interferir na compreensão dos 

procedimentos.  

 

A partir da determinação dos critérios de inclusão foi realizada uma análise 

do banco de dados do Centro de Saúde Auditiva que - após quinze meses de 

funcionamento - possui registro de 1400 prontuários (Tabela 1). Com base nessas 

informações foi possível verificar a seguinte caracterização da população assistida: 

faixa etária entre 4 a 94 anos, sendo 751 do sexo masculino e 649 do feminino; 138 

sujeitos com limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade; 1053 orelhas 

esquerdas com perda auditiva sensório-neural e 1043 orelhas direitas com perda 

auditiva sensório-neural e, finalmente, 1087 com indicação do uso de aparelhos de 

amplificação sonora individual (AASI).  Durante todo este período de trabalho, 889 

pessoas se beneficiaram com a concessão de AASI.  

 

Entre a população com idade igual ou superior a 60 anos (808 pessoas), 51 

apresentavam limiares auditivos dentro dos padrões de normalidade, 506 se 

queixavam de zumbido e 636 possuíam perda auditiva sensório-neural bilateral. 
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Tabela 1. Distribuição da população local 

 Variável  Número Porcentagem 

Idade (anos)   

04 a 59 592 42,3% 

60 a 94 808 57,7% 

Sexo   

Feminino 649 46,3% 

Masculino 751 53,7% 

População Total   

Limiares normais 138 9,9% 

Perda sensório-neural OD 1045 74,6% 

Perda sensório-neural OE 1054 75,3% 

Com AASI  889 63,5% 

População Idosa (≥ 60 anos)   

Limiares normais 51 6,3% 

Com perda auditiva sensório-neural 

bilateral 

636 78,7% 

Queixa de zumbido 506 62,6% 

 

Desta forma, a amostra foi composta por quatro grupos (Tabela 2), 

classificados com base nos limiares auditivos obtidos na melhor orelha, a saber: 

 

- Grupo 1(G1– grupo controle): sujeitos com audição normal ou perda 

sensório-neural leve e sem queixa de zumbido (n= 20); 

- Grupo 2 (G2): sujeitos com audição normal ou perda sensório-neural leve e 

com queixa de zumbido (n= 20); 

- Grupo 3 (G3): sujeitos com perda auditiva sensório-neural moderada grau I 

e II ou severa grau I e II ou muito severa grau I,II e III, sem queixa de zumbido (n= 

22); 
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- Grupo 4 (G4): sujeitos com perda auditiva sensório-neural moderada grau I 

e II ou severa grau I e II ou muito severa grau I,II e III, com queixa de zumbido (n= 

19). 

 

Tabela 2. Composição dos grupos 

Zumbido Audição normal/ 

Perda leve 

Perda moderada/ 

Perda severa 

ausente  G1 G3 

presente G2 G4 

 

Foi considerada queixa de zumbido qualquer manifestação do sujeito 

referente à sua percepção consciente de um som que se origina nos ouvidos ou na 

cabeça, sem a presença de uma fonte externa geradora do mesmo (Sanchez e Ferrari, 

2004). 

 

Foram consideradas perdas auditivas sensório-neurais a condição de limiares 

audiométricos aéreos-ósseos acoplados, não existindo uma diferença maior que 15 

dBNA (Alvarenga e Corteletti, 2006). A composição dos grupos utilizou como 

critério a classificação de Biap (Bureau Internacional d´Audio Phonologie, 1997) 

que é realizada a partir da média tonal aérea das freqüências de 500, 1.000, 2.000 e 

4.000 Hz (Tabela 3). 
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Tabela 3. Classificação do Bureau Internacional d´Audio Phonologie (Biap, 1997)  

Limiar Grau da perda auditiva 

≤ 20 dBNA Audição normal 

21 - 40 dBNA Perda auditiva leve 

41 - 55 dBNA Perda auditiva moderada de grau I 

56 - 70 dBNA Perda auditiva moderada de grau II 

71 - 80 dBNA Perda auditiva severa de grau I 

81 - 90 dBNA Perda auditiva severa de grau II 

91 - 100 dBNA Perda auditiva muito severa de grau I 

101 - 110 dBNA Perda auditiva muito severa de grau II 

111 - 119 dBNA Perda auditiva muito severa de grau III 

> 120 dBNA Perda auditiva total/cofose 

 

3.4 PROCEDIMENTOS  

   

Considerando que a coleta de dados foi realizada em um Serviço de Saúde 

Auditiva, faz-se necessário descrever os procedimentos padrão já realizados em 

todos os pacientes. 

 

O atendimento aos pacientes é feito através do agendamento da consulta 

médica pela secretária de saúde do município. Após passar pela avaliação 

otorrinolaringológica, o paciente é encaminhado para a realização da avaliação 

audiológica completa para diagnóstico. Caso haja necessidade, o paciente é 

encaminhado para seleção e adaptação de aparelho de amplificação sonora individual 

ou retorna para tratamento médico (Figura 1). 
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Figura 1. Fluxograma de atendimento padrão do serviço 

 

A avaliação auditiva é realizada pelas Fonoaudiólogas do serviço ou pelas 

estagiárias do curso de Fonoaudiologia sob orientação das supervisoras de estágio. 

Todos os dados obtidos são armazenados em forma de prontuários e arquivados em 

fichários. 

 

Os procedimentos efetuados são padronizados para todos os pacientes 

atendidos e são compostos por: anamnese, meatoscopia, audiometria tonal liminar, 

logoaudiometria e medidas de imitância acústica com pesquisa dos reflexos 

acústicos. 

Inicialmente, é realizada a inspeção visual do meato acústico externo, a fim 

de verificar se não há qualquer obstrução que impeça a realização da audiometria 

tonal.  Para tal, é empregado o otoscópio da marca Heine Mini 3000.  

A audiometria tonal liminar é realizada com a pesquisa dos limiares por via 

aérea e óssea; logoaudiometria, com pesquisa do limiar de reconhecimento da fala 

(LRF) e do índice percentual de reconhecimento da fala (IPRF), de acordo com os 

critérios propostos por Momensohn-Santos e Russo (2009). O equipamento utilizado 

é o audiômetro da marca Maico, modelo MA 41 com fone supra-aural TDH 39, 

vibrador ósseo B-71, calibrado segundo o Padrão ISO 8257/89.  

As medidas de imitância acústica, com pesquisa da curva timpanométrica e 

dos reflexos acústicos, é realizada com o emprego do analisador de orelha média da 
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marca Interacoustics, modelo AT 235. A aplicação destes procedimentos obedece 

aos critérios propostos por Momensohn-Santos e Russo (2009). 

 

Na presente pesquisa, com relação à audiometria tonal, foi utilizado os dados 

provenientes das últimas avaliações realizadas no serviço, salvo casos em que houve 

referência, no primeiro contato, de alteração na audição desde o último exame. 

Nesses casos, foi realizada uma nova avaliação audiológica utilizando os mesmos 

preceitos do exame anterior. No caso dos sujeitos que compõem os grupos sem 

perdas auditivas, a audiometria também foi realizada seguindo o mesmo método. 

 

3.5 INSTRUMENTOS 

 

Em todos os sujeitos, elegíveis de acordo com os critérios de inclusão da 

pesquisa, foram aplicadas uma Anmnese Clínica e a Escala de Depressão Geriátrica. 

A anamnese foi composta por perguntas contendo dados pessoais e história clínica, a 

fim de caracterizar os sujeitos do estudo (Anexo 2).  

 

A Escala de Depressão Geriátrica (EDG) é um questionário desenvolvido por 

Yesavage et al. em 1983. Esta escala originalmente possui 30 itens e foi 

desenvolvida especialmente para o rastreamento dos transtornos de humor em idosos. 

A EDG com 15 itens (EDG-15) é uma versão reduzida da escala original e foi 

elaborada por Sheikh & Yesavage (1986), adaptado e validado para o português 

brasileiro por Almeida e Almeida, em 1999 (Anexo 3). 

 

Apenas nos sujeitos com queixa de zumbido, foi aplicado o Tinnitus 

Handicap Inventory (THI), um questionário desenvolvido por Newman et al. (1996), 

adaptado e validado para o português brasileiro por Schmidt et al., em 2006 (Anexo 

4).  

 
Ambos os questionários foram lidos em voz alta para cada sujeito 

individualmente, com o intuito de que pessoas não alfabetizadas pudessem participar 

do estudo. A Figura 2 apresenta o fluxograma de aplicação dos instrumentos. 
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Figura 2. Fluxograma de instrumentos 

 

3.6 ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS  

 

A Escala de Depressão Geriátrica é composta por 15 itens, tendo como 

possíveis repostas “sim” e “não”. De acordo com as normas de interpretação da EDG 

(Figueiredo et al., 2002), a cada resposta que evidencie tendência depressiva 

(destacada em negrito no questionário) foi atribuído um (1) ponto. A análise foi feita 

da seguinte forma: 

 

• 0 - 4 pontos: ausência de sintomatologia depressiva; 

• 5 - 10 pontos: sintomatologia depressiva leve a moderada; 

• 11 pontos ou mais: sintomatologia depressiva grave. 

 

O THI é um instrumento composto por 25 perguntas, com um escore que 

varia de 0 a 100 e quanto maior o escore, maior é a repercussão do zumbido na 

qualidade de vida do paciente. O questionário é subdividido em três aspectos: as 

questões 3, 6, 10, 14, 16, 17, 21, 22 e 25 avaliam o aspecto emocional, ou seja, as 

respostas que medem a ansiedade, a raiva e depressão. As questões 1, 2, 4, 7, 9, 12, 

13, 15, 18, 20 e 24 avaliam o aspecto funcional, o incômodo provocado pelo 

zumbido em funções mentais, sociais e ocupacionais. Já as questões 5, 8, 11, 19 e 23 

avaliam o aspecto catastrófico, quantificam o desespero e a incapacidade para 

conviver com o sintoma (Newman et al., 1996).  

 

Com zumbido 

Anamnese 

EDG 

THI 

Com zumbido 

Anamnese 

EDG 

THI 
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Para a análise do THI, as respostas “sim” receberam quatro pontos, as 

respostas “não” pontuaram zero ponto (0) e as respostas “às vezes” dois pontos. 

Sendo classificados segundo os parâmetros propostos por McCombe et al.(2001): 

 

0 - 16 Ligeiro (Somente percebido em 

ambientes silenciosos) 

                       GRAU 1 
  

18 - 36 Leve (Facilmente mascarado por ruídos ambientais  

e facilmente esquecido com as atividades diárias) 

GRAU 2 

38 - 56 Moderado (Percebido na presença de ruído de fundo,  

embora atividades diárias ainda possam ser realizadas) 

GRAU 3 

58 - 76 Severo (Quase sempre percebido, leva a distúrbios nos  

padrões do sono e pode interferir com as atividades diárias) 

GRAU 4 

78 - 100 Catastrófico (Sempre percebido, distúrbios nos  

padrões do sono, dificuldade para realizar qualquer atividade) 

GRAU 5 

 

3.7 ANÁLISE ESTATÍSTICA 
 

Após a realização dos procedimentos os dados coletados foram digitados em 

planilha Excell® e encaminhados para análise estatística.  Inicialmente foram 

realizadas as distribuições de freqüências simples e as medidas de tendência central e 

de variabilidade das variáveis quantitativas.  

 

Foram realizadas análises univariadas das variáveis dependentes (perda 

auditiva, zumbido e depressão) com as demais variáveis independentes. Os 

resultados obtidos nesse estudo foram analisados através de tabelas, figuras e 

estatísticas descritivas. Os seguintes testes estatísticos foram realizados: 

 

- Teste Qui-quadrado e Exato de Fisher para a verificação de 

associação entre as variáveis qualitativas: Estes testes têm por objetivo a 

verificação da existência de uma associação significativa entre duas variáveis 

qualitativas. O Teste Exato de Fisher é uma alternativa para o teste Qui-

quadrado quando temos amostras muito pequenas. 
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 - Teste Análise de Variância (ANOVA): Este teste tem por objetivo a 

comparação de médias provenientes de três ou mais grupos e a verificação 

da existência de diferença significativa entre esses grupos. O resultado do 

teste quando significativo é complementado pelo teste de Tukey que 

identifica quais grupos diferem entre si. 

 

Para os testes acima citados o nível de significância máximo assumido foi de 

5% (p≤0,05) e o software utilizado para a análise estatística foi o SPSS versão 10.0. 
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4. RESULTADOS  

 

A amostra do presente estudo foi constituída 81 sujeitos, distribuídos nos 

quatro Grupos, e a faixa etária variou de 60 e 91 anos, com média de 71,54 e desvio-

padrão de 8,06 anos. A Tabela 4 contém os dados do perfil da amostra da pesquisa. 

 
Tabela 4. Distribuição do perfil da amostra (n= 81). 

Variável 
Porcentagem (%)  

  
Gênero  
Gênero masculino  
Gênero feminino 

42 (51,9%) 
39 (48,1%) 

Escolaridade  
Analfabeto 
Ensino fundamental incompleto 
Ensino fundamental completo 
Ensino médio completo 

5 (6,2%) 
57 (70,4%) 
15 (18,5%) 
4 (4,9%) 

Renda mensal  
Até 1 salário mínimo 
Entre 1 e 2 salários mínimos 
Entre 2 e 3 salários mínimos 
Mais que 3 salários mínimos 

24 (29,7%) 
33 (40,7%) 
13 (16%) 

11 (13,6%) 
Reside  
Residem sozinhos 
Residem com cônjuge e/ou familiar 

11 (13,6%) 
70 (86,4%) 

Atividade profissional  
Aposentados  64 (79%) 
Em atividade laborativa 17 (21%) 
Tontura  
Sim 35 (43,2%) 
Não 46 (56,8%) 
Local do zumbido (n= 39)  
Orelha direita 11 (28,2%) 
Orelha esquerda 6 (15,4%) 
Bilateral 17 (43,6%) 
Na cabeça 5 (12,8%) 
Medicamento  
Não utiliza 11 (13,6%) 
Medicação cardíaca 42 (51,9%) 
Medicação antidepressiva 7 (8,6%) 
Associação cardíaca + antidepressiva 15 (18,5%) 
EDG  
Pontuação média ± desvio padrão  5,06 ± 2,73 
THI (n= 39)  
Pontuação média ± desvio padrão  38,35 ± 19,18 
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Segundo a Tabela 4 é possível observar que as medicações para cardiopatias 

são as mais utilizadas, principalmente aquelas para o controle da hipertensão arterial 

e dos índices de colesterol. Entre os sujeitos que não fazem uso de nenhum tipo de 

medicação, apenas três referem a presença de zumbido. Nos sujeitos que utilizam 

medicação antidepressiva, 54,5% possuem a queixa de zumbido. 

 

De acordo com os critérios estabelecidos, os grupos foram constituídos da 

seguinte forma: Grupo 1 (G1) os sujeitos com audição normal e/ou perda auditiva 

leve sem zumbido; Grupo 2 (G2) os sujeitos com audição normal e/ou perda auditiva 

leve com zumbido; Grupo 3 (G3) os sujeitos com perda auditiva moderada e/ou 

severa sem zumbido e Grupo 4 (G4) os sujeitos com perda auditiva moderada e/ou 

severa com zumbido. Desta forma, a Tabela 5 mostra a composição e a faixa etária 

de cada grupo. 

 

Tabela 5. Distribuição dos Grupos de estudo, segundo idade (n= 81).  

Grupo Sujeitos  
(n) 

Idade mínima e 
máxima (anos) 

Idade média ± desvio 
padrão (anos) 

1 20 60 e 85 68,55 ± 7,72 
2 20 60 e 83 70,90 ± 7,21 
3 22 61 e 91 75 ± 9,06 
4 19 60 e 82 71,36 ± 7,25 

 

O Grupo 3 é o que apresenta maior média de idade (75 anos), seguido pelo 

Grupo 4 (71,37 anos). A comparação das médias de idade está disposta na Figura 3. 

 

 



32 
 

Figura 3. Comparação das médias e desvios-padrão da idade, segundo grupos. 

 

A descrição dos Grupos em relação às variáveis descritivas se encontra na 

Tabela 6. É possível observar que os Grupos 3 e 4 apresentam mais sujeitos do sexo 

masculino (72,7% e 52,6% respectivamente) quando comparados aos Grupos 1 

(45%) e 2 (35%). Além disso, o G1 é o que apresenta maior número de sujeitos em 

atividade laborativa (35%) e o G3 é o que possui mais pessoas aposentadas (90,0%). 

Em todos os grupos há um índice elevado de sujeitos que residem com o (a) cônjuge 

e/ou parentes. Entretanto, o G3 é o que apresenta maior número de pessoas vivendo 

sozinhas (22,7%). 

 

Por meio da aplicação dos testes Qui-quadrado e Exato de Fisher é possível 

verificar que as variáveis com significância estatística são o grau de escolaridade e a 

renda mensal. Para a variável escolaridade, observou-se que os sujeitos do Grupo 1 

possuem escolaridade significativamente superior aos sujeitos do Grupo 4 (p=0,016).  

Já para a variável renda, os sujeitos com renda de até um salário mínimo estão 

associados ao grupo com perda auditiva moderada e/ou severa com zumbido (G4) e 

os sujeitos com renda de quatro salários ou mais estão associados ao grupo com 

audição normal e/ou perda auditiva leve sem zumbido (Grupo 1, p=0,038). 

 

 



33 
 

Tabela 6. Distribuição das variáveis descritivas, segundo Grupo de estudo (n= 81). 

  Grupos   
 
 
Variável  

 
 
Categoria 

 
G1 

 
G2 

 
G3 

 
G4 

 
Total 

 
 
p n % n % n % n % n % 

Gênero Feminino 11 55,0 13 65,0 6 27,3 9 47,4 39 48,1 0,0901ns 
 Masculino 9 45,0 7 35,0 16 72,7 10 52,6 42 51,9  
Escolaridade Analfabeto - - 1 5,0 2 9,1 2 10,5 5 6,2 0,0162* 
 Ens. Fund. Inc. 12 60,0 11 55,0 17 77,3 17 89,5 57 70,4  
 Ens. Fund. 

Comp. 
7 35,0 5 25,0 3 13,6 - - 15 18,5  

 Ens. Médio 
Comp. 

1 5,0 3 15,0 - - - - 4 4,9  

Renda 
(salários) 

Até 1  3 15,0 4 20,0 8 36,4 9 47,4 24 29,6 0,0382* 
Mais de 1 até 2  5 25,0 10 50,0 9 40,9 9 47,4 33 40,7  
Mais de 2 até 3  5 25,0 4 20,0 3 13,6 1 5,3 13 16,0  

 4 ou mais 7 35,0 2 10,0 2 9,1 - - 11 13,6  
Reside Não sozinho 19 95,0 16 80,0 17 77,3 18 94,7 70 86,4 0,2252ns 
 Sozinho 1 5,0 4 20,0 5 22,7 1 5,3 11 13,6  
Atividade 
Profissional 

Aposentado 13 65,0 17 85,0 20 90,9 14 73,7 64 79,0 0,1852ns 
Ativ. 
laborativa 

7 35,0 3 15,0 2 9,1 5 26,3 17 21,0  

 

1Teste Qui-quadrado; 2Teste Exato de Fisher; ns= não significativo; * significativo p≤0,05 
 

Na Figura 4 é possível visualizar a distribuição dos grupos em relação às 

variáveis descritivas. 
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Figura 4. Comparação das variáveis descritivas entre os Grupos. 

 

Na Tabela 7 é possível observar a distribuição do uso de medicação entre os 

Grupos. No Grupo 1 a medicação para problemas cardíacos é a mais utilizada (30%), 

seguida pelos sujeitos que a utilizam associada a medicações para depressão (25%). 

Além disso, é também o Grupo que menos utiliza medicamentos continuamente 

(25%). Já nos demais Grupos, o uso apenas de medicação para problemas cardíacos é 

o mais elevado, chegando a 60% no Grupo 2.  
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Tabela 7. Distribuição do uso de medicamentos, por Grupo (n= 81).  

   Grupo   
  G1 G2 G3 G4 Total 
Variável Categoria n % n % n % n % n % 
Medicamentos 
utilizados 

Não usa 5 25,0 1 5,0 3 13,6 2 10,5 11 13,6 
Cardíaca 6 30,0 12 60,0 13 59,1 8 42,1 39 48,1 
Depressão - - 2 10,0 - - 2 10,5 4 4,9 

 Insônia - - - - - - 1 5,3 1 1,2 
 Cardíaca+ 

depressão+insônia 
1 5,0 1 5,0 2 9,1 - - 4 4,9 

 Cardíaca+depressão 5 25,0 3 15,0 - - 3 15,8 11 13,6 
 Cardíaca+insônia 1 5,0 - - 1 4,5 1 5,3 3 3,7 
 Depressão+insônia - - 1 5,0 2 9,1 - - 3 3,7 
 Outros 2 10,0 - - 1 4,5 2 10,5 5 6,2 

 

Nas Tabelas 8 e 9 são encontrados os valores de estatísticas descritivas para 

as médias, desvios- padrão, valores máximos e mínimos dos limiares audiométricos 

nas orelhas direita e esquerda nos quatro Grupos.  
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Tabela 8. Distribuição das medidas de tendência central e variabilidade (média, 

mínimo, máximo e desvio-padrão) dos limiares audiométricos de 250 Hz a 8 kHz da 

orelha direita, por Grupo.  

Variável Categoria n Mínimo 
dBNA 

Máximo 
dBNA 

Média 
dBNA 

Desvio-
padrão 

OD 
250Hz 

G1 20 10 40 20,00 6,88 
G2 20 15 45 23,25 9,22 

 G3 22 15 95 36,82 16,22 
 G4 19 10 60 35,26 13,69 
 Total 81 10 95 28,95 14,05 
OD 
500Hz 

G1 20 10 40 19,00 8,37 
G2 20 10 60 24,25 12,70 
G3 22 20 90 41,82 15,16 

 G4 19 20 60 40,79 11,21 
 Total 81 10 90 31,60 15,67 
OD 
1000Hz 

G1 20 10 40 20,00 9,73 
G2 20 10 60 24,75 14,64 

 G3 22 20 85 50,45 13,18 
 G4 19 30 70 48,42 9,44 
 Total 81 10 85 36,11 18,13 
OD 
2000Hz 

G1 20 10 70 28,25 17,57 
G2 20 10 60 32,25 14,37 

 G3 22 40 100 60,91 13,51 
 G4 19 40 65 55,79 6,72 
 Total 81 10 100 44,57 19,70 
OD 
4000Hz 

G1 20 10 105 43,75 23,28 
G2 20 15 85 49,00 17,37 

 G3 22 45 95 71,14 12,43 
 G4 19 40 75 62,37 8,72 
 Total 81 10 105 56,85 19,48 
OD 
6000Hz 

G1 20 20 105 52,50 21,61 
G2 20 25 80 58,50 16,23 
G3 22 45 105 76,59 14,42 

 G4 19 45 80 67,11 10,04 
 Total 81 20 105 63,95 18,37 
OD 
8000Hz 

G1 20 10 110 50,75 25,09 
G2 20 20 100 61,00 21,50 

 G3 20 25 100 73,50 17,40 
 G4 19 50 90 70,00 11,30 
 Total 79 10 110 63,73 21,17 
OD G1 20 10 60 27,75 12,44 
 G2 20 12,5 62,5 32,56 13,01 
 G3 22 41,25 90 56,08 11,33 
 G4 19 42,5 62,5 51,84 5,72 
 Total 81 10 90 42,28 16,39 

 



37 
 

Tabela 9. Distribuição das medidas de tendência central e variabilidade (média, 

mínimo, máximo e desvio-padrão) dos limiares audiométricos de 250 Hz a 8 kHz da 

orelha esquerda, por Grupo. 

Variável Categoria n Mínimo 
dBNA 

Máximo 
dBNA 

Média 
dBNA 

Desvio-
padrão 

OE 
250Hz 

G1 20 10 50 22,50 11,41 
G2 20 10 40 19,50 7,76 
G3 22 15 75 34,77 15,70 

 G4 19 10 70 36,32 17,23 
 Total 81 10 75 28,33 15,21 
OE 
500Hz 

G1 20 15 65 24,00 13,34 
G2 20 10 35 21,00 8,52 
G3 22 15 75 39,55 15,03 

 G4 19 20 75 41,58 16,16 
 Total 81 10 75 31,60 16,16 
OE 
1000Hz 

G1 20 10 55 23,00 13,32 
G2 20 10 40 22,00 9,38 

 G3 22 20 80 48,18 14,84 
 G4 19 30 70 50,79 12,83 
 Total 81 10 80 36,11 18,49 
OE 
2000Hz 

G1 20 10 65 33,25 20,34 
G2 20 10 60 30,25 14,73 
G3 22 45 85 62,05 11,72 

 G4 19 35 70 56,84 9,60 
 Total 81 10 85 45,86 20,20 
OE 
4000Hz 

G1 19 10 75 46,84 19,02 
G2 20 25 70 51,25 13,56 
G3 22 50 100 74,55 13,27 

 G4 19 50 80 62,37 7,52 
 Total 80 10 100 59,25 17,52 
OE 
6000Hz 

G1 19 25 85 49,47 16,06 
G2 20 20 80 59,00 16,43 
G3 21 40 110 73,81 17,31 

 G4 19 50 85 72,63 10,19 
 Total 79 20 110 63,92 18,11 
OE 
8000Hz 

G1 19 20 90 48,95 22,08 
G2 20 15 100 62,25 19,77 

 G3 21 45 110 73,57 15,01 
 G4 19 55 90 72,89 8,71 
 Total 79 15 110 64,62 19,56 
OE G1 20 11,25 61,25 31,19 13,31 
 G2 20 15 42,5 31,13 9,30 
 G3 22 41,25 83,75 56,08 10,55 
 G4 19 41,25 70 52,89 8,65 
 Total 81 11,25 83,75 43,02 15,78 
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 Na análise das médias dos limiares audiométricos entre os Grupos, é possível 

verificar que o Grupo 3 - na orelha direita - se destaca por possuir limiares 

audiométricos piores (Figura 5). Já na orelha esquerda, o mesmo grupo apresenta 

perda auditiva mais acentuada apenas nas freqüências mais altas (Figura 6).  
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Figura 5. Distribuição das médias dos limiares audiométricos de 250 Hz a 8 kHz da 

orelha direita, por Grupo. 
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Figura 6. Distribuição das médias dos limiares audiométricos de 250 Hz a 8 kHz da 

orelha esquerda, por Grupo. 

 
Na correlação entre o local do zumbido e o escore total do THI nos grupos G2 

e G4, por meio dos testes Qui-quadrado e Exato de Fisher (Tabela 10), verificou-se 

que nenhuma das variáveis está significativamente associada ao grupo. Portanto, não 

há correlação entre o local do zumbido referido e o grupo estudado (p=0, 452), 

apesar de se observar que nos Grupos 2 (35%) e 4 (52,6%) a queixa de zumbido 

bilateral foi mais elevada. 

 

Quanto ao grau de incômodo ocasionado pelo zumbido, representado pelo 

escore total do THI, observou-se que não há correlação com a presença de uma perda 

auditiva mais acentuada (p= 0, 885). Porém, a sensação de zumbido bilateral é a mais 

referida em ambos os grupos, seguida pela percepção apenas na orelha direita. Já no 

escore do THI, é possível verificar que o G2 apresenta o grau moderado com maior 

ocorrência (40%) e o G4, grau leve e moderado (31,6%). 
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Tabela 10. Correlação do local do zumbido com o escore total do THI, por Grupo 

  Grupo    
  G2 G4 Total  
Variável Categoria n % n % n % p 
Local do 
zumbido 

OD 5 25,0 6 31,6 11 28,2 0,4522ns 
OE 4 20,0 2 10,5 6 15,4  

 Bilateral 7 35,0 10 52,6 17 43,6  
 Cabeça 4 20,0 1 5,3 5 12,8  
Escore Total 
THI 

Ligeiro 3 15,0 3 15,8 6 15,4 0,8852ns 
Leve 7 35,0 6 31,6 13 33,3  

 Moderado 8 40,0 6 31,6 14 35,9  
 Severo 2 10,0 4 21,1 6 15,4  

1Teste Qui-quadrado; 2Teste Exato de Fisher; ns= não significativo; * significativo p≤0,05 
 

 A comparação dos aspectos avaliados pelo THI entre os grupos está descrita 

na Tabela 11. É possível observar que em todos os aspectos o Grupo 4 (G4) 

apresenta médias dos escores maiores que os do Grupo 2 (G2). Entretanto, os 

resultados do teste Análise de Variância indicam que não existe diferença 

significativa para as médias das variáveis entre os grupos.  

 

Tabela 11. Comparação dos aspectos do THI entre os Grupos 2 e 4. 

Aspecto Grupo n Mínimo Máximo Média DP p 
Emocional G2 20 0 34 14,10 8,84 0,6403ns 
 G4 19 2 34 15,47 9,35  
 Total 39 0 34 14,77 9,00  
Funcional G2 20 4 36 16,00 8,28 0,4933ns 
 G4 19 2 36 17,89 8,81  
 Total 39 2 36 16,92 8,48  
Catastrófico G2 20 0 16 6,80 5,13 0,9283ns 
 G4 19 0 14 6,95 5,05  
 Total 39 0 16 6,87 5,02  

3Teste Análise de Variância; ns= não significativo; * *significativo p≤0,05; DP= Desvio-padrão 
 

A Figura 7 demonstra a distribuição dos grupos na análise dos aspectos 

emocional, funcional e catastrófico. 
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Figura 7. Comparação dos aspectos do THI, por Grupo. 

 

Os resultados obtidos no escore total do EDG foram comparados com a 

sintomatologia depressiva, a classificação da escala depressiva e a tontura (Figura 8). 
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Figura 8. Distribuição das variáveis EDG, classificação do EDG e a tontura, por 

grupo. 
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Na Tabela 12 é possível verificar que na aplicação dos testes Qui-quadrado e 

Exato de Fisher comparando as variáveis EDG, classificação EDG e tontura entre os 

grupos, não foram observadas associações estatisticamente significantes. Para a 

variável grau de sintomatologia depressiva, observa-se que os Grupos 1 e 4 

apresentam mais sintomas de depressão, quando comparados com os Grupos que não 

possuem zumbido com classificação leve a moderada (68,8% e 52,6%, 

respectivamente). No entanto, nos grupos com perdas auditivas mais acentuadas há 

casos de sintomatologia depressiva grave. Quanto à tontura, os grupos sem referência 

de zumbido possuem mais queixa que os demais grupos, sendo mais elevada no G1 

(60%). 

 

Tabela 12. Distribuição das variáveis EDG, Classificação EDG e Tontura, por 

Grupos. 

 
 
Variável 

 
 
Categoria 

Grupo  
Total 

 
 

p 

 
G1 G2 G3 G4 

n % n % n % n % n % 
EDG Ausência 4 20,0 4 20,0 5 22,7 4 21,1 17 21,0 0,0781ns 
 Presença 16 80,0 16 80,0 17 77,3 15 78,9 64 79,0  
Classificação 
EDG – Sint. 
Depressiva 

Ausência  5 31,3 11 55,0 8 57,1 7 36,8 31 44,9 0,2972ns 
Leve a 
moderada 

11 68,8 9 45,0 5 35,7 10 52,6 35 50,7  

Depressiva 
grave 

- - - - 1 7,1 2 10,5 3 4,3  

Tontura Ausência 8 40,0 12 60,0 17 77,3 9 47,4 46 56,8 0,0781ns 
 Presença 12 60,0 8 40,0 5 22,7 10 52,6 35 43,2  

1Teste Qui-quadrado; 2Teste Exato de Fisher; ns= não significativo; * significativo p≤0,05 
 

A comparação das médias de idade entre os grupos foi realizada por meio do 

Teste Análise de Variância. Nessa análise, verificou-se que não existe diferença 

significativa para as médias das variáveis média de idade (p= 0,074), escore total do 

EDG (p= 0,255) e escore total do THI (p= 0,520), quando comparadas entre os 

Grupos de estudo (Tabela 12). Na mesma tabela, é possível verificar que a média do 

escore total do EDG foi maior nos grupos 4 (5,89) e 1 (5,13). Já no escore do THI, o 

G4 apresenta a maior média (40,42). 
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Tabela 13: Comparação das médias de idade, escore total EDG e escore total THI 

entre os grupos 

Variável Categoria n Mínimo Máximo Média DP p 

Idade G1 20 60 85 68,55 7,82 0,0743ns 
 G2 20 60 83 70,90 7,21  
 G3 22 61 91 75,00 9,06  
 G4 19 60 82 71,37 7,25  
 Total 81 60 91 71,54 8,12  
Escore Total EDG G1 16 2 9 5,13 1,86 0,2553ns 

G2 20 0 9 4,15 2,62  
 G3 14 1 12 4,86 2,93  
 G4 19 2 13 5,89 3,14  
 Total 69 0 13 5,00 2,72  
Escore Total THI G2 20 8 74 36,40 17,91 0,5203ns 

G4 19 4 74 40,42 20,73  
 Total 39 4 74 38,36 19,18  

 

3Teste Análise de Variância; ns= não significativo; *significativo p≤0,05; DP= Desvio-padrão 
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5. DISCUSSÃO 
 

 

Este estudo foi realizado com idosos de um serviço de saúde auditiva 

vinculado ao Sistema Único de Saúde, moradores da região da serra gaúcha e que, 

em sua grande maioria, trabalharam ou ainda trabalham na agricultura e na indústria 

local. 

 

Assim, levando-se em consideração o crescimento da população senil, a 

média de idade da população pesquisada (71,54 anos) vem a confirmar essa atual 

realidade, com valor similar a Flores e Iório (2011) e mais elevada em relação a 

outros estudos (Guimarães et al., 1997; Almeida e Almeida, 1999; Teixeira et al., 

2007; Ferreira et al., 2009; Teixeira et al., 2010). Porém, em estudo recente realizado 

por Borges (2011) com um número maior de indivíduos da população local, o índice 

é superior (74,3 anos) ao encontrado na presente pesquisa. 

 

Segundo pesquisa do IBGE sobre a cidade de Caxias do Sul, a população de 

pessoas com 60 anos ou mais corresponde a 7,4%. No estado do Rio Grande do Sul, 

a população nessa faixa etária representa 13,8 % da população e com 80 anos ou 

mais, a 1,8%. A partir destes dados, o estado do RS é o que possui maior número de 

municípios em que a população idosa corresponde pelo menos a 20% dos habitantes. 

Diante do exposto, a elevada média de idade encontrada nesse estudo também se 

justifica, pois no ano de 2010 o índice da população brasileira residente com 70 anos 

ou mais foi de 6%. Ou seja, a maior parte dos idosos encontra-se com idade acima de 

70 anos (IBGE, 2011).  

 

Ao analisar-se a atividade profissional dos sujeitos (Tabela 4), é possível 

observar que 79% dos idosos são aposentados, representando um índice maior aos 

referidos por Joia et al. (2007) e pelo Censo (IGBE, 2011). Tal fato pode estar 

associado ao tipo de atividade exercida e a elevada expectativa de vida da região, que 

faz com que os trabalhadores se aposentem mais cedo e permaneçam por mais tempo 

na condição de aposentados. 
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Também se constatou que o G1 é o que apresenta maior número de sujeitos 

em atividade laborativa (Tabela 6). O resultado pode ser em decorrência da 

constituição mais jovem desse grupo em que quanto menor a idade, maior a chance 

de se continuar trabalhando (Figura 3). No entanto, o G3 é o que possui mais pessoas 

aposentadas (90,9%), provavelmente por estar composto por idosos em idades mais 

avançadas, visto que é o grupo que possui a maior média de idade. 

 

Com relação ao perfil econômico (Tabela 4), quase a metade dos sujeitos 

referiram possuir uma renda mensal acima de um e até dois salários mínimos. Os 

dados corroboram alguns estudos da região (Borges, 2011; Rosset et al., 2011; IBGE, 

2010). Porém, quando comparados ao restante do país, como no estudo realizado por 

Almeida e Almeida (1999) e dados do Censo de 2010, verifica-se que existe uma 

diferença de valores significante, uma vez que a média nacional é, aproximadamente, 

35% inferior à média local. 

 

Para tanto, é preciso levar em consideração que Caxias do Sul é considerada o 

segundo maior pólo metal-mecânico do Brasil e a terceira cidade gaúcha de maior 

produto interno bruto (Wikipedia, 2011). A cidade também possui uma atividade 

agropecuária importante, sendo a maior produtora de hortifrutigranjeiros no Estado. 

Contudo, apesar de hoje apenas 3,7% da população residir no campo (IBGE, 2010), 

muitos cresceram no interior, fato que pode ter relação com a alta porcentagem de 

sujeitos com ensino fundamental incompleto (70,4%) no presente estudo.  Na época 

que os sujeitos dessa pesquisa estavam em idade escolar, o transporte era de difícil 

acesso e muitos abandonavam a escola para trabalhar na lavoura familiar.  

 

Os dados referentes à escolaridade reforçam o que descreve a literatura, 

segundo a qual Almeida e Almeida (1999) relatam um índice de 56,8% dos idosos 

com quatro anos ou menos de ensino escolar. Joia (2007) referiu um valor de 63,9% 

e Kopper et al. (2009) constataram que a maior parte dos idosos estudados tinha o 

ensino fundamental incompleto, tendo cursado somente dois ou três anos de escola 

regular. Finalmente, o estudo de Faria et al. (1999) mostrou uma média de 4,8 anos 

de escolaridade. 
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Segundo Cerqueira (2003), o baixo grau de escolaridade é considerado um 

fator de risco para o declínio cognitivo, pois os indivíduos com maior grau de 

instrução apresentam maior interesse na manutenção da saúde geral e maior acesso 

ao atendimento especializado. Para Veras (2009) o envelhecimento populacional 

traduz-se numa carga maior de doenças na população, mais incapacidades e aumento 

do uso de serviços de saúde.  

 
Na Tabela 4 é possível verificar que a maioria dos idosos (86,4%) reside na 

companhia do cônjuge e/ou parentes em primeiro grau, mesmo resultado obtido por 

Teixeira et al. (2010) e similar ao resultado obtido por Joia (2007).  

 
Na Tabela 6 se observa que em todos os grupos há um índice elevado de 

sujeitos que residem acompanhados, porém, é o G3 que apresenta maior número de 

pessoas vivendo sozinhas. Os resultados corroboram a literatura que descreve que em 

Caxias do Sul tal proporção é de 26,7% (Rosset el at., 2011). No entanto, este valor 

destoa do índice do estado, em que 15,2% vivem sós (IBGE, 2011).  Com isso, 

considerando os elevados índices de senilidade da região, é possível inferir que com 

o avanço da idade, maiores são as chances do sujeito se divorciar ou ficar viúvo, 

aumentando o índice da população idosa que mora sozinha. 

 

Conforme observado na Tabela 6, ao comparar as variáveis “gênero”, 

“residência” e “atividade profissional”, não houve correlação significativa. 

Entretanto, para a variável “grau de escolaridade”, houve diferença estatisticamente 

significante entre os grupos, sendo que os sujeitos do G1 possuem escolaridade 

significativamente superior ao G4. Desta forma, foi possível constatar que a perda 

auditiva mais acentuada está presente em pessoas com grau de escolaridade menor. 

Tal resultado corrobora o estudo de base populacional realizado por Béria et al. 

(2007) em Canoas, RS, cuja estimativa de prevalência de perda auditiva foi muito 

maior nos sujeitos com até oito anos de escolaridade (9,1%), quando comparada 

àqueles com nove anos ou mais (2%).  

 

Ainda na Tabela 6, na comparação da variável “renda” verificou-se que há 

relação estatisticamente significativa entre os grupos. Os sujeitos com renda de até 
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um salário mínimo estão associados ao G4. Ou seja, quanto mais elevada a condição 

econômica do sujeito, melhor é a sua audição e consequentemente, menor é a 

ocorrência de zumbido. Resultado que corrobora os estudos de Babuley (2002) e 

Béria et al (2007). O segundo estudo estimou prevalência de perda auditiva 

estatisticamente maior nos sujeitos de menor renda mensal (8,9%). 

 
Muitas vezes os problemas de saúde se agravam com o avanço da idade e, 

desta forma, o consumo de medicamentos é maior, principalmente para o tratamento 

de doenças crônicas relacionadas ao envelhecimento.  O uso dos medicamentos pode 

variar conforme a idade, o sexo, as condições de saúde e outros fatores de natureza 

social, econômica ou demográfica (Rozenfeld, 2003). Na Tabela 7, é possível 

verificar que as medicações para cardiopatias são as mais utilizadas, seguidas pelos 

ansiolíticos. Os resultados são similares aos divulgados pelo Ministério da Saúde 

(2002), Rozenfeld (2003), Ferreira et al. (2009), Teixeira et al. (2010) e Rosset at al. 

(2011). O G1 é o que apresenta mais pessoas sem a utilização de nenhum 

medicamento contínuo (25%). Porém, não foi possível associar a presença de 

zumbido com o uso de algum tipo de medicamento. 

 

Sabe-se que a perda auditiva neurossensorial é a mais encontrada em idosos 

como conseqüência do processo de envelhecimento, e dentre as privações sensoriais, 

é a que produz efeito mais devastador no processo comunicativo. Tal quadro 

configura uma das condições mais incapacitantes por limitar a ação do sujeito em 

desempenhar seu papel na sociedade de maneira plena (Russo, 2004; Flores e Iório, 

2011). Esse tipo de perda auditiva atinge cerca de 30% das pessoas acima de 65 anos 

e 50% daquelas acima de 75 anos (Teixeira et al., 2007). 

 

As Tabelas 8 e 9 apresentam a distribuição das medidas de tendência central e 

variabilidade separadas por Grupo. Assim, na análise do acometimento nas 

frequências audiométricas, é possível observar que os achados corroboram os dados 

referidos na literatura, em que há um predomínio de perda auditiva leve e moderada 

(Béria et al., 2007; Kopper et al., 2009; Kano et al., 2009); simetria entre as orelhas 

(Teixeira et al., 2007; Ferreira et al., 2009) e configuração de perda descendente 

(Ferreira et al., 2009 e Hannula et al., 2011). 



48 
 

As Figuras 5 e 6 mostram a distribuição dos limiares audiométricos por 

orelha, por Grupo. Para essa amostra observa-se que na orelha direita o G3 é o que 

apresenta piores limiares auditivos. Já na orelha esquerda, o mesmo grupo se destaca 

apenas nas frequências altas. O G2, grupo com queixa de zumbido, apresenta 

limiares mais rebaixados em relação ao G1 na orelha direita. Porém, na orelha 

esquerda, apenas os limiares das frequências mais altas é que estão mais rebaixados. 

 

Já os Grupos 3 e 4 foram os que apresentaram  maior  média de idade e, desta 

forma, podemos inferir que há uma tendência do aumento da idade influenciar na 

presença de uma perda auditiva mais acentuada. Tais dados também foram apontados 

em diversas pesquisas (Mondelli e Rocha, 2001; Babuley, 2002; Coelho et al., 2004; 

Santos Filha, 2009; Pinto et al., 2010). No entanto, nem sempre o resultado da 

audiometria tonal e a intensidade do zumbido correspondem aos resultados 

encontrados nas avaliações de uso funcional do idoso. Muitas vezes, perdas auditivas 

leves podem apresentar alto índice de percepção de desvantagem funcional (Veras e 

Matos, 2007).  

 

Ao se analisar o grau de interferência do zumbido medido por meio da 

aplicação do questionário THI na amostra dessa pesquisa, obteve-se um escore 

médio de 38,35. O valor foi muito próximo aos obtidos por Sanchez et al. (2005) e 

Pinto et al. (2010). Na análise por Grupos, verifica-se que o G2 apresenta o grau 

moderado com maior ocorrência e o G4 o grau leve e moderado, porém esse último é 

o que apresenta maior índice de grau severo (21,1%). Os índices de THI obtidos na 

presente pesquisa são superiores a alguns estudos (Carvalho et al., 2010; Pinto et al., 

2010; Oishi et al., 2011), porém, similares ao de Teixeira et al. (2010). 

 

A percepção do zumbido bilateral foi a mais freqüente (43,6%) na população 

pesquisada e concorda com diversos estudos (Ferreira et al., 2009; Carvalho et al., 

2010; Oishi et al., 2011). Na Tabela 10, é possível observar que não há correlação 

entre o local do zumbido referido com o grau de incômodo ocasionado pelo zumbido 

na qualidade de vida dos sujeitos. Tais resultados também são referidos por outros 
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estudos (Mondelli e Rocha, 2001; Sanchez e Ferrari, 2004; Savastano, 2008; Ferreira 

et al., 2009; Pinto et al., 2010). 

 

Na comparação dos aspectos avaliados pelo THI entre os grupos não foi 

possível observar diferenças estaticamente significantes (Tabela 11). Assim, a perda 

auditiva mais acentuada não está associada a um aspecto único. Tal resultado era 

esperado, uma vez que a literatura ressalta a extensa variabilidade individual (Dias et 

al., 2006). Pinto et al. (2009) referem que pacientes com queixa de zumbido podem 

apresentar graus de incômodo variados com o sintoma gerando, portanto, maior ou 

menor impacto na qualidade de vida. 

 

O estresse é uma resposta de proteção do organismo frente a estressores de 

múltiplas origens, variando de acordo com o tipo, intensidade e freqüência do 

estressor. Além disso, pode estar associado a inúmeras disfunções, incluindo os 

distúrbios do equilíbrio corporal, dentre os quais, a tontura é um dos mais comuns 

(Paulino et al., 2010). Com isso, conforme evidenciado na Tabela 12, o Grupo 1 é o 

que mais apresenta tal sintoma, concordando com outros estudos (Simoceli et al., 

2003; Calais et al., 2008; Ferreira et al., 2009). Portanto, é possível inferir que o 

estresse ocupacional é uma realidade para este grupo, já que é o mais jovem e com o 

maior número de sujeitos em atividade laborativa.  

 

Na investigação da presença de sintomatologia depressiva entre os indivíduos 

por meio da Escala de Depressão Geriátrica foi observado um escore médio de 5,06 

pontos. Tal resultado não corrobora os de Gonçalves e Andrade (2010) e Rosset et al. 

(2011), pois o escore é inferior aos obtidos nesses estudos. 

 

Os resultados dessa pesquisa, no que se referem à presença de sintomas 

depressivos, foram semelhantes aos obtidos na literatura, pois não há relação 

estatisticamente significativa entre o grau de sintomatologia depressiva e a presença 

de zumbido. Foi observada apenas uma forte tendência dos idosos com zumbido 

apresentarem mais sinais de depressão, corroborando outros estudos (Dobie, 2004; 

Marcondes, 2009; Teixeira et al., 2010). No entanto, a afirmação Tyler e Baker 
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(1983) e de Oishi et al. (2011) quanto a forte correlação entre a severidade do 

zumbido e alterações do humor (depressão e ansiedade) não foi evidenciada pelo 

presente estudo.  

 

Na amostra do presente estudo não há diferença estatisticamente significante 

para as variáveis “média de idade”, “escore total do EDG” e “escore total do THI” 

entre os grupos (Tabela 13).  Porém, considerando que os sintomas da depressão 

podem ser acentuados pela ausência de atividades sociais, comum entre idosos, 

acredita-se que a deficiência auditiva contribui substancialmente para a instalação e a 

manutenção de quadros depressivos (Teixeira et al. 2007). 

 

Além da limitação auditiva, o aparecimento do handicap auditivo está 

relacionado com os aspectos não auditivos e às alterações emocionais e sociais 

desencadeadas pela perda auditiva (Momensohn-Santos e Russo, 2005). Entretanto, 

McKinney et al. (1999) e Teixeira et al. (2007) referem que as perdas auditivas em 

pacientes com zumbido estão associadas à ansiedade e à depressão, como reação à 

deficiência auditiva. Desta forma, poderia influenciar também no impacto do 

zumbido.  

 

No estudo realizado Sougey e Lima (2010) não foram obtidas correlações do 

estado civil e nível de instrução com a prevalência depressiva observada. No entanto, 

Joia (2007) e Rosset et al. (2011) referem que idosos do sexo masculino, casados e 

com maior renda apresentaram menos sintomas depressivos.  

 

Segundo Wortmann et al. (1994) o consumo de benzodiazepínicos para 

aliviar a ansiedade e outros sintomas cresce com a idade e com a condição de viúvo 

ou de separado. Assim, idosos solitários tendem a apresentar mais com sintomas 

depressivos (Camarano, 2002). 

 

Conforme estudo realizado por Faria et al. (1999), 19% dos agricultores da 

Serra Gaúcha usam remédios psiquiátricos e 38% apresentam transtornos 

psiquiátricos menores. Também concluíram que há uma clara associação desta 
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morbidade com piores condições de escolaridade e de infra-estrutura tecnológica de 

produção. Na presente pesquisa, o uso de antidepressivo foi relativamente baixo, 

porém, o número de indivíduos não diagnosticados e que não realizam nenhum tipo 

de tratamento é alto, chegando a quase 50% nos que apresentam alguma 

sintomatologia depressiva na aplicação do EDG, mesmo índice referidos por Sougey 

e Lima (2010) e Bromet et al. (2011). 

 

De uma maneira geral, os resultados obtidos nessa pesquisa corroboram a 

literatura sobre o assunto. Reforça ainda, a necessidade emergente de se reconhecer, 

avaliar e, se possível, mensurar a importância da participação dos chamados 

“aspectos psicológicos” como fatores de piora das consequências trazidas pelo 

sintoma zumbido e pela perda auditiva, bem como seu eventual impacto nos 

resultados do tratamento (Azevedo et al., 2007). Neste caso, a precocidade da 

intervenção é fundamental para a redução da sintomatologia. 

 

Sendo assim, com o aumento geral da sobrevida da população, ressalta-se a 

importância de garantir aos idosos não apenas maior longevidade, mas, felicidade, 

qualidade de vida e satisfação pessoal (Joia, 2011). Além disso, a adoção de medidas 

preventivas ao envelhecimento patológico pode contribuir não apenas à redução de 

custos do sistema de saúde, mas também dos custos totais à sociedade em geral. Um 

planejamento adequado e direcionado às reais necessidades dessa população 

contribui também para o bem-estar, independência e dignidade desses idosos, de 

forma a proporcionar um envelhecimento mais saudável, no qual seja agregada 

qualidade de vida aos anos, e não apenas anos à vida (Rosset et al., 2011).  

 

Assim como descrito por Ferreira et al. (2009), os resultados obtidos na 

presente pesquisa não mostraram correlação significativa entre o grau de perda 

auditiva, o nível de incomodo do zumbido relatado pelo paciente e sintomatologia 

depressiva. Desta forma, parece que o incomodo está mais relacionado com a forma 

como o paciente encara seu zumbido e não com características mensuráveis do 

mesmo. 
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As relações entre perda auditiva, zumbido e características depressivas ainda 

precisam de maiores investigações com métodos e populações diferentes. Ainda 

assim, é possível observar que variáveis sócio-demográficas como, por exemplo, 

renda mensal e grau de escolaridade representam importantes determinantes dessas 

relações. 
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6.     CONCLUSÃO 
 

 A partir da análise dos resultados pudemos estabelecer as seguintes 

conclusões: 

 

− Houve correlação entre perda auditiva e nível de escolaridade. A presença de 

uma perda auditiva mais acentuada foi presente em indivíduos com grau de 

escolaridade menor; 

− Houve relação entre renda mensal e perda auditiva. Quanto mais elevada a 

condição econômica do sujeito melhor é a sua audição e, consequentemente, 

menor é a ocorrência de zumbido; 

− Apesar de não ter sido significativa, observou-se uma tendência do aumento 

da idade influenciar na presença de uma perda auditiva mais acentuada; 

− Não houve correlação entre o “local do zumbido” e o “grau do incômodo”, 

medidos pelo THI; 

− A perda auditiva mais acentuada não foi associada a nenhum dos três 

aspectos avaliados pelo THI;  

− Não foi observada associação entre o grau de sintomatologia depressiva e a 

presença de zumbido. Porém, foi observada uma forte tendência dos idosos 

com zumbido apresentarem mais sinais de depressão; 

− A idade e os escores totais do EDG e do THI não foram diferentes na 

comparação entre os grupos da presente pesquisa. 
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ANEXO 1 
  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO AO 
PARTICIPANTE DO ESTUDO 

 

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada: Relações 
entre perda auditiva, zumbido e sintomatologia depressiva no idoso. O objetivo 
deste estudo é avaliar as possíveis relações entre perda auditiva, zumbido e depressão 
em pessoas com 60 anos ou mais. 

Nesta pesquisa, serão utilizados os dados da avaliação auditiva realizada 
neste centro auditivo. Você somente será submetido a novos exames para avaliação 
da audição, caso você tenha queixa de alteração na sua audição desde o ultimo 
exame. Nesse caso, será realizada uma nova avaliação audiológica utilizando os 
mesmos preceitos do exame anterior.  

Em seguida, você responderá aos seguintes questionários:   
- anamnese composta por perguntas contendo alguns dados pessoais e 

história clínica; 
- Escala de Depressão Geriátrica (EDG-15), para avaliarmos o estado 

emocional em que você se encontra; 
- Tinnitus Handicap Inventory (THI), será respondido apenas pelos sujeitos 

com queixa de zumbido, para avaliarmos o impacto do zumbido na sua qualidade de 
vida; 
 Nenhum dos procedimentos causa riscos ou desconfortos à sua saúde.  Não 
existem benefícios médicos diretos para o sujeito deste estudo. Porém, esta 
avaliação irá contribuir para o diagnóstico mais preciso do seu sistema auditivo, 
bem como, auxiliar na elaboração das estratégias de tratamento e intervenção. 

Fica claro que sua participação é voluntária, não sendo obrigado a realizar os 
procedimentos se não quiser, mesmo que já tenha assinado o consentimento de 
participação. Se desejar, poderá retirar seu consentimento a qualquer momento e isto 
não trará nenhum prejuízo ao seu atendimento. A instituição não pagará nenhum 
valor em dinheiro ou qualquer outro bem pela sua participação, assim como a (a) Sr. 
(a) não terá nenhum custo adicional.  

Os seus dados serão mantidos em sigilo. Serão analisados em conjunto com 
os de outros sujeitos e não serão divulgados dados de nenhum paciente isoladamente. 
O (a) Sr. (a) poderá esclarecer suas dúvidas durante toda a pesquisa com a 
fonoaudióloga Márcia Zambenedetti pelo telefone (054) 91977750, no endereço: Rua 
Marquês do Herval, 1469/303, Caxias do Sul -RS; que, como pesquisadora 
responsável, compromete-se a utilizar os dados coletados somente para seu uso à 
nível de pesquisa.  

Acredito ter sido suficientemente informado (a) a respeito das informações 
que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo Relações entre perda 
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auditiva, zumbido e sintomatologia depressiva no idoso. 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 esclarecimento 
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas. 
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                                                   Data                  
                
                
________________________                                 ___/___/____        
  
     Assinatura do pesquisador                                                     Data                                 
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ANEXO 2 
 

Anamnese 
 
 

(V1) Nome do Paciente:_____________________________Nº prontuário:_______ 
 
(V2) Idade: _________  (V3) D.N:____/____/____                    Data: ___/___/___ 
 
(V4) Sexo: 1         feminino         2        masculino 
 
(V5) Grau de 
escolaridade:_______________________________________________________ 
 
(V6) Renda familiar mensal aproximada:_________________________________ 
 
(V7) Com quem mora:_______________________________________________ 
 
(V8) Atividades que exerce/ atividade que exercia:_________________________ 
 
Tipo de perda auditiva:           (V9) OD:__________________________________ 
 
                                                (V10)OE: _________________________________ 
                                              
 
(V11) Tem tontura:  0        não       1       sim  
 
(V12) Tem zumbido:  0       não       1       sim  
 
(V13) Se sim:  1        OD      2        OE     3        bilateral      4         na cabeça 
 
(V14) Medicamentos contínuos utilizados: _________________________________ 
 
(V15) Cidade que reside: _______________________________________________ 
 
 
 
 250Hz 500Hz 1000Hz 2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz 8000Hz 
OD (V16) 

 

(V17) (V18) (V19) (V20) (V21) (V22) (V23) 

OE (V24) 

 

(V25) (V26) (V27) (V28) (V29) (V30) (V31) 
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ANEXO 3 
 

Escala de Depressão geriátrica (EDG) 
 

 Escore 

(V32) 1.Você está basicamente satisfeito com a sua vida? Não Sim 

(V33) 2. Você deixou muito de seus interesses e atividades? Não Sim 

(V34) 3. Você sente que sua vida está vazia? Não Sim 

(V35) 4. Você se aborrece com frequência? Não Sim 

(V36) 5. Você se sente de bom humor a maior parte do tempo? Não Sim 

(V37) 6. Você tem medo que algum mal vá lhe acontecer? Não Sim 

(V38) 7. Você se sente feliz na maior parte do tempo? Não Sim 

(V39) 8. Você sente que sua situação não tem saída? Não Sim 

(V40) 9. Você prefere ficar em casa a sair e fazer coisas novas? Não Sim 

(V41) 10. Você se sente com mais problemas de memória que a 

maioria? 
Não Sim 

(V42) 11.Você acha maravilhoso estar vivo? Não Sim 

(V43) 12. Você se sente um inútil nas atuais circunstâncias? Não Sim 

(V44) 13. Você se sente cheio de energia? Não Sim 

(V45) 14. Você acha que sua situação é sem esperanças? Não Sim 

(V46) 15. Você sente que a maioria das pessoas está melhor que 

você? 
Não Sim 
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ANEXO 4 
 

Questionário Tinnitus Handicap Inventory – THI 
  

 (1)Sim (0)Não 
(2) Às 
Vezes 

(V47) 01. Você tem dificuldade de concentração por causa do zumbido?    

(V48) 02. A intensidade de seu zumbido faz com que seja difícil escutar os 
outros? 

   

(V49) 03. O zumbido deixa você irritado (a)?    

(V50) 04. O zumbido deixa você confuso (a)?    

(V51) 05. O zumbido deixa você desesperado (a)?    

(V52) 06. O zumbido incomoda muito você?    

(V53) 07. Você tem dificuldade de dormir a noite por causa do zumbido?    

(V54) 08. Você sente que não pode livrar-se do zumbido?    

(V55) 09. O zumbido atrapalha a sua vida social?    

(V56) 10. Você se sente frustrado (a) por causa do zumbido?    

(V57) 11. Por causa do zumbido você pensa que tem uma doença grave?    

(V58) 12. Você tem dificuldade de aproveitar a vida por causa do zumbido?    

(V59) 13. O zumbido interfere com seu trabalho ou suas responsabilidades?    

(V60) 14. Por causa do zumbido você se sente freqüentemente irritado (a)?    

(V61) 15. O zumbido lhe atrapalha ler?    

(V62) 16. O zumbido deixa você indisposto (a)?    
(V63) 17. O zumbido traz problemas para seu relacionamento com 
familiares/ amigos? 

   

(V64) 18. Você tem dificuldade de tirar a atenção do zumbido e focar em 
outras coisas? 

   

(V65) 19. Você sente que não tem controle sobre seu zumbido?    

(V66) 20. Você se sente cansado (a) por causa do zumbido?    

(V67) 21. Você se sente deprimido (a) por causa do zumbido?    

(V68) 22. O zumbido deixa você ansioso (a)?    
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(V69) 23. Você sente que não pode mais agüentar o seu zumbido?    

(V70) 24. O zumbido piora quando você está estressado (a)?    

(V71) 25. O zumbido deixa você inseguro (a)?    

 


