
Verificação do Nivel de Intensidade do Zumbido após Intervenção através da Terapia por 
Acupuntura: Ensaio Clínico Aleatório.

Marcelo Yugi Doi1*, Ana Carolina Marcotti Dias1, Daiane Soares de Almeida Ciquinato1, Paula Carolina Dias Gibrin2

Pricila Perini Rigotti Franco2, Ricardo Borges3, Luciana Lozza de Moraes Marchiori4

1. Programa Associado UEL (Universidade Estadual de Londrina) e UNOPAR (Universidade Norte do Paraná) de Pós-
Graduação (Mestrado e Doutorado) em Ciências da Reabilitação – Londrina (PR), Brasil.. 
2. Curso de Fonoaudiologia, Universidade Norte do Paraná – UNOPAR – Londrina (PR), Brasil. 
3. Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Londrina – UEL – Londrina (PR), Brasil.
4. Professor(a) titular do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Reabilitação, Universidade Norte do Paraná – 
UNOPAR – Londrina (PR), Brasil.

*e-mail: marcelo.doi@unopar.br

Introdução: O zumbido é um sintoma definido como a percepção de um som nos ouvidos ou na cabeça sem que 
haja produção do som por uma fonte externa. Sua fisiopatologia é complexa e ainda não completamente definida. O 
tratamento representa até os dias atuais um grande desafio e a acupuntura (AC) é um dos recursos existentes descrito 
na literatura para o tratamento do zumbido, porém, os resultados quanto a efetividade da AC como recurso terapêutico 
ainda é controversa. Para verificar o nível de intensidade do zumbido, um dos instrumentos mais utilizados é a escala 
visual-análoga (EVA). Ela consiste em uma forma gráfico-visual para determinar a percepção da intensidade gerada 
pelo zumbido, em uma escala de 0 a 10, sendo que 0 representa ausência total do sintoma de zumbido e 10 indica uma 
intensidade máxima do sintoma de zumbido. Objetivo: Verificar o nível de intensidade do zumbido após intervenção 
terapêutica por acupuntura. Método: Este estudo consiste em um Ensaio clínico aleatório (ECA), sendo aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Norte do Paraná (95.055) e cadastrado no Registro Brasileiro de 
Ensaios Clínicos (REBEC: 7yhzym). 50 participantes foram alocados em dois grupos: 25 no grupo acupuntura (GA) e 25 
no grupo controle (GC) com mediana de idade de 60 anos. Foi utilizado a EVA na avaliação inicial e final, tanto para o 
GA como para o GC, para determinar a intensidade gerada pelo zumbido. No total foram realizadas 10 sessões, durante 
5 semanas. No GA os participantes receberam tratamento de acupuntura com a técnica da Craniopuntura chinesa asso-
ciada a estimulação elétrica, bilateral, na linha vestibulococlear. No GC não foi realizado nenhum tipo de tratamento na 
primeira etapa, mas depois, receberam o tratamento com acupuntura por questões éticas. Todas as análises foram rea-
lizadas por meio do programa SPSS 15.0 e a significância estatística foi estipulada em 5% (P ≤ 0,05). Resultados: 
Na comparação entre a GA e GC para escores da EVA antes e após o tratamento, os resultados foram estatisticamente 
significativos com P = 0,0001, sugerindo eficácia potencial da acupuntura na diminuição da intensidade do sintoma do 
zumbido. Conclusão: Neste estudo, os participantes apresentaram um resultado estatístico significativo entre os 
escores da EVA no GA antes e após o tratamento, demonstrando melhora de 50% em relação ao GC. Isso demonstra 
que a acupuntura, especificamente, a Cranioacupuntura chinesa, deve ser considerada para alivio da intensidade do 
zumbido.
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