
2007 27 1 1 292



130 
Revista HCPA 2007; 27 (Supl.1) 

Otorrinolaringologia 
  
PREVALÊNCIA DE FATORES DE MELHORA E PIORA NA PERCEPÇÃO DO ZUMBIDO EM PACIENTES COM 
ZUMBIDO CRÔNICO 
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Introdução: É de conhecimento, através da literatura médica, que vários fatores do cotidiano do paciente estão relacionados com a 
melhora ou a piora da percepção do zumbido crônico. Objetivo: Determinar a prevalência de fatores previamente estabelecidos na 
melhora e na piora da percepção do zumbido crônico em pacientes com tal enfermidade. Materiais e Métodos: Entraram no estudo 
303 pacientes do ambulatório de zumbido crônico do HCPA que responderam o questionário de primeira consulta. Neste 
questionário eram abordados os itens: silêncio, período da manhã, exercício, álcool, ruído, jejum, ansiedade, cigarro, período da 
noite, alimentação e descanso, classificando-os em fatores de melhora, piora ou não alteração da percepção do zumbido crônico.
Resultados: Analisando cada um dos fatores separadamente observou-se que silêncio com 66%, período da noite com 61% e 
ansiedade com 54% dos pacientes válidos foram os mais citados entre os mesmos como fatores de piora da percepção do zumbido. 
Ruído com 38%, descanso com 26% e período da manhã com 22% dos pacientes válidos foram os mais citados como fatores de 
melhora da percepção do zumbido. Jejum com 93%, alimentação com 93%, álcool com 95% e cigarro com 96% dos pacientes válidos
 foram os mais citados como não alteração da percepção do zumbido. Houve uma perda média de 12% sobre o total de pacientes 
que responderam o questionário de primeira consulta no momento da análise dos dados, obtendo-se um total de 267 pacientes válidos.
 Conclusão: Com a determinação da prevalência desses fatores na melhora e na piora da percepção do zumbido é possível montar 
estratégias mais efetivas para o controle de tal enfermidade, o que irá produzir maior impacto na melhora da qualidade de vida destes
 pacientes.  
 
 




