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Introdução: O projeto é desenvolvido no Hospital de Clínicas de Porto Alegre desde 2013.Foi criado a partir da
necessidade de atendimento especializado ao portador de zumbido crônico e incômodo provocado pelo sintoma. Alem
disso, considerou-se a necessidade de formação dos alunos de graduação em Fonoaudiologia da UFRGS para atuar com
pacientes que tem este sintoma, o que é extremamente frequente na população atual, nas mais diferentes faixas etárias.

Objetivo: O objetivo é prestar atendimento audiológico a pacientes portadores de zumbido, bem como orientá-
los sobre estas condições.

Metodologia: Os atendimentos ocorrem semanalmente e são realizados pelos acadêmicos do curso de
Fonoaudiologia da UFRGS (todos voluntários). Após a consulta com médicos otorrinolaringologistas, os pacientes são
avaliados por meio de audiometria tonal liminar (frequências convencionais e frequências altas), medidas de imitância
acústica, pesquisa do limiar de desconforto, pesquisa do nivel mínimo de mascaramento e verificação de mascaramento
residual. Após as avaliações, os pacientes são orientados sobre o zumbido. A equipe está, ainda, realizando capacitações
que permitirão um atendimento ainda mais diferenciado e com qualidade ao paciente, incluindo a realização de terapia
fonoaudiológica.

Processos avaliativos da atividade de extensão: Com os atendimentos realizados, auxiliamos na elaboração do
diagnóstico, permitindo que os pacientes tenham maior rapidez na prescrição do tratamento. A participação no projeto
nos proporcionou uma maior vivência de atendimentos audiológicos e contato com pacientes, além de proporcionar
experiências positivas que nos tornam difusores da importância da participação em atividades de extensão. Salienta-se,
ainda, que o projeto faz a interface entre ensino, pesquisa e extensão, o que proporciona aos extensionistas a experiência
e o aprendizado adquiridos por meio dos atendimentos e também expande o acesso a saúde à comunidade. Com relação
a pesquisa, todos os dados das avaliações permitiram a elaboração de um banco de dados, com o qual se elaboram
anualmente trabalhos de conclusão de curso de Fonoaudiologia da UFRGS, resumos para apresentação em eventos e
artigos científicos.
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