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pelos coordenadores de cada regional (veja no
quadro a seguir). Mantenha-se atualizado com
outros detalhes sobre as regionais pelo site
www.zumbido.org.br.www.zumbido.org.br.www.zumbido.org.br.www.zumbido.org.br.www.zumbido.org.br.

Cidade: São Pau loSão Pau loSão Pau loSão Pau loSão Pau lo

Coordenação: Profa. Dra. Tanit Ganz Sanchez

Local das reuniões: Hospital das Clínicas

Rua Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 255 –
6º andar (Anfiteatro Otorrino)

Dia e horário: primeira Segunda-Feira do mês,
16 às 18h

Contato: gapzsp@forl.org.br
(11) 3068-9855

Cidade: C a m p i n a sC a m p i n a sC a m p i n a sC a m p i n a sC a m p i n a s

Coordenação: Profa. Dra. Luiza Endo e
Dra. Raquel Mezzalira

Local das reuniões: Sociedade de Medicina e Cirurgia de
Campinas

Rua Delfino Cintra, 63 – Centro

Dia e horário: terceira Segunda-Feira do mês, 17 às 19h

Contato: gapzcampinas@forl.org.br
(19) 3252-4241

Cidade: C u r i t i b aC u r i t i b aC u r i t i b aC u r i t i b aC u r i t i b a

Coordenação: Dra. Rita Mendes

Local das reuniões: Hospital de Clínicas

Rua Geneneral Carneiro, 181 –  5o

andar, anexo B, (Anfiteatro Otorrino)

Dia e horário: primeira Sexta-Feira do mês,
14 às 16h

Contato: gapzcuritiba@forl.org.br
(41) 3225-1665

Cidade: B r a s í l i aB r a s í l i aB r a s í l i aB r a s í l i aB r a s í l i a

Coordenação: Profa. Dra. Alessandra Ramos Venosa

Local das reuniões: Hospital Universitário de Brasília (HUB)

SGAN, Avenida L 2 Norte, Q 604/605
(Auditório Central)

Dia e horário: primeira Quarta-Feira do mês,
17 às 19h

Contato: gapzbrasilia@forl.org.br
(61) 3448-5394

Cidade: S a l v a d o rS a l v a d o rS a l v a d o rS a l v a d o rS a l v a d o r

Coordenação: Dra. Tatiana Lessa

Local das reuniões: Hospital das Clínicas –
Rua Augusto Viana, s/n –
Canela

Dia e horário: primeira Terça-Feira do mês,
16 às 18h

Contato: gapzsalvador@forl.org.br
(71) 3339-6317

Cidade: Rio  de  Jane i roRio  de  Jane i roRio  de  Jane i roRio  de  Jane i roRio  de  Jane i ro

Coordenação: Dra. Patrícia Ciminelli Linhares Pinto

Local das reuniões: UFRJ – Av. Brigadeiro Trompowski s/no
– Ilha do Fundão –
Auditório Alice Rosa, 12o andar

Dia e horário: primeira Quinta-Feira do mês,
15:30 às 17:30h

Contato: gapzrj@forl.org.br
(21) 2562-2842  / (21) 9578-4590

Você sabe o que é o
zumbido?

É um problema que acomete 15 a 17% da
população... portanto, mais de 28 milhões de
brasileiros têm zumbido!!

Muitas doenças podem causar o zumbido e
mais de uma causa pode estar presente no mesmo
indivíduo. Por isso, é fundamental descobriré fundamental descobriré fundamental descobriré fundamental descobriré fundamental descobrir
as causas de cada pacienteas causas de cada pacienteas causas de cada pacienteas causas de cada pacienteas causas de cada paciente, o que pode
ser feito com uma avaliação otorrinolaringoló-
gica e exames complementares. Alguns
pacientes necessitam de uma abordagem
multiprofissional e mais abrangente. Curiosa-
mente, mesmo quando não há doenças graves,
o zumbido pode prejudicar a qualidade de vida
do indivíduo e de sua família.

São várias as opções de tratamento do
zumbido e a escolha deve ser personalizada de
acordo com as causas encontradas em cada
pessoa. Hoje em dia, já obtemos melhores
resultados do que antigamente, pois o
conhecimento e o interesse no assunto estão
aumentando progressivamente. Mesmo assim,
muitas pessoas ainda persistem com incômodo
importante e podem se beneficiar conhecendo
mais sobre o seu problema e trocando
experiências com outros indivíduos na mesma
situação.

Assim, o Grupo de Apoio a Pessoas com
Zumbido (GAPZ) foi criado para fornecer
palestras atualizadas aos participantes, sempre
ministradas por especialistas no assunto, e para
proporcionar a troca de experiências entre
portadores de zumbido. Por ser um projeto de
filantropia, a participação nas reuniões éa participação nas reuniões éa participação nas reuniões éa participação nas reuniões éa participação nas reuniões é
gratuitagratuitagratuitagratuitagratuita, sendo solicitado apenas a doaçãoa doaçãoa doaçãoa doaçãoa doação
de 1Kg de alimento não perecível ou um item de
produto de limpeza ou fraldas infantis/geriátricas
para serem doadas a entidades de caridade. Esta
é uma forma dos participantes ajudados pelo
GAPZ poderem ajudar outros necessitados.

Como funciona o GAPZ
(Grupo de Apoio a Pessoas

com Zumbido)?

O GAPZ é um grupo criado para dar apoiodar apoiodar apoiodar apoiodar apoio
e informações atualizadase informações atualizadase informações atualizadase informações atualizadase informações atualizadas aos portadores
de zumbido que apresentam repercussões
importantes em sua qualidade de vida.

Foi criado em São Pem São Pem São Pem São Pem São Pauloauloauloauloaulo em 1999 pela
Profa. Dra. Tanit Ganz Sanchez. A partir de 2001,
passou a integrar a Fundação
Otorrinolaringologia devido ao seu crescimento.
De 2004 a 2008, outros otorrinolaringologistas
começaram a ser preparados para coordenar as

VOCÊ QUER SABER
MAIS SOBRE
ZUMBIDO?

TIRE SUAS DÚVIDAS COM A EQUIPE DO
GRUPO DE APOIO A PESSOAS COM ZUMBIDO

regionais do GAPZ em Campinas (Profa. Dra.Campinas (Profa. Dra.Campinas (Profa. Dra.Campinas (Profa. Dra.Campinas (Profa. Dra.
Luiza Endo e Dra. Raquel Mezzalira),Luiza Endo e Dra. Raquel Mezzalira),Luiza Endo e Dra. Raquel Mezzalira),Luiza Endo e Dra. Raquel Mezzalira),Luiza Endo e Dra. Raquel Mezzalira),
Curi t iba (Dra.  Ri ta Mendes),  Brasí l iaCuri t iba (Dra.  Ri ta Mendes),  Brasí l iaCuri t iba (Dra.  Ri ta Mendes),  Brasí l iaCuri t iba (Dra.  Ri ta Mendes),  Brasí l iaCuri t iba (Dra.  Ri ta Mendes),  Brasí l ia
(Pro fa .  Dra .  A lessandra  Venosa) ,(Pro fa .  Dra .  A lessandra  Venosa) ,(Pro fa .  Dra .  A lessandra  Venosa) ,(Pro fa .  Dra .  A lessandra  Venosa) ,(Pro fa .  Dra .  A lessandra  Venosa) ,
Salvador (Dra. TSalvador (Dra. TSalvador (Dra. TSalvador (Dra. TSalvador (Dra. Tatiana Latiana Latiana Latiana Latiana Lessa), Rio deessa), Rio deessa), Rio deessa), Rio deessa), Rio de
JaneirJaneirJaneirJaneirJaneiro (Dra. Po (Dra. Po (Dra. Po (Dra. Po (Dra. Patrícia Ciminell i),  Sãoatrícia Ciminell i),  Sãoatrícia Ciminell i),  Sãoatrícia Ciminell i),  Sãoatrícia Ciminell i),  São
José do Rio Preto (Dr. Márcio Coimbra)José do Rio Preto (Dr. Márcio Coimbra)José do Rio Preto (Dr. Márcio Coimbra)José do Rio Preto (Dr. Márcio Coimbra)José do Rio Preto (Dr. Márcio Coimbra)
e São Luís  do Maranhão (Dra.  Kát iae São Luís  do Maranhão (Dra.  Kát iae São Luís  do Maranhão (Dra.  Kát iae São Luís  do Maranhão (Dra.  Kát iae São Luís  do Maranhão (Dra.  Kát ia
LLLLLobão).obão).obão).obão).obão).

Atualmente, o GAPZ realiza reuniões
mensais gra tu i tasgra tu i tasgra tu i tasgra tu i tasgra tu i tas com as seguintes
características:
AAAAA. coordenação por equipe profissional

experiente, formada por médicos
otorrinolaringologistas, fonoaudiólogos,
psicólogos, odontologistas e fisioterapeutas
que trabalham voluntariamentetrabalham voluntariamentetrabalham voluntariamentetrabalham voluntariamentetrabalham voluntariamente.

BBBBB. horário, duração e local fixos (consulte
abaixo a programação de cada cidade).

CCCCC. abertura a portadores de zumbido,
acompanhados ou não em qualquer serviço
médico, que querem conhecer outros
portadores de zumbido ou apenas receber
informações a respeito do assunto.

DDDDD. início com     palestraspalestraspalestraspalestraspalestras em linguagem
acessível, cada uma abordando aspectos
diferentes do zumbido, realizadas sempre
por um profissional experiente. A seguir,
inicia-se a d iscussãodiscussãodiscussãodiscussãodiscussão, quando os
participantes podem contar seus próprios
casos ou fazer perguntas aos demais
participantes e à equipe;

EEEEE. conscientização dos participantes de que a
presença nas reuniões do GAPZ nãonãonãonãonão
subst i tu i  a  consul ta  nem osubst i tu i  a  consul ta  nem osubst i tu i  a  consul ta  nem osubst i tu i  a  consul ta  nem osubst i tu i  a  consul ta  nem o
tratamentotratamentotratamentotratamentotratamento convencional orientado pelo
médico de cada um, mas sim uma opção
coadjuvante coadjuvante coadjuvante coadjuvante coadjuvante para o controle do zumbido;

FFFFF. priorização da ética profissionalética profissionalética profissionalética profissionalética profissional, pois
cada paciente é sempre orientado a fazer o
acompanhamento com seu médico de
origem;

GGGGG. agendamento prévioagendamento prévioagendamento prévioagendamento prévioagendamento prévio da participação na
reunião por e-mail ou telefone (consulte
abaixo).

OBS:OBS:OBS:OBS:OBS: pode ser fornecida uma declaração de
presença àqueles que necessitam de

justificativa para fins profissionais.
Sugere-se que os participantes doem,
em cada reunião, 1 Kg de alimento não
perecível ou produtos de limpeza ou
fraldas infantis/geriátricas que serão
direcionadas a entidades de caridade.

Vale a pena freqüentar o
GAPZ? Quantas palestras

é preciso assistir para
melhorar?

Usando um questionário reconhecido
internacionalmente, nossa pesquisa realizada no
GAPZ em 2006 comprovou que:
1) entre os 480 participantes avaliados no

início do ano e os 87 que acompanharam
sistematicamente as reuniões até o final do
ano, houve diminuição significativa dos
parâmetros de gravidade do zumbido.

 2) a melhora de quem participou de 8 a 10
reuniões no ano foi estatisticamente maior
do que a de quem freqüentou de 1 a 3
reuniões. Portanto, quanto mais se aprende
sobre o zumbido, maior a chance de melhorar.

Com esses dados, é importante
compreender que o GAPZ faz parte de uma
‘terapia de apoio’, que deve ter continuidadecontinuidadecontinuidadecontinuidadecontinuidade
até que o paciente se sinta recuperado em
relação ao incômodo provocado pelo zumbido.

Onde se realizam as
reuniões e como fazer

para participar?

Além das reuniões em São Paulo, o GAPZ
estendeu suas regionais para Campinas, Curitiba,
Brasília, Salvador, Rio de Janeiro, São José do
Rio Preto e São Luís do Maranhão, sendo todas
coordenadas por médicos otorrinolaringologistas
capacitados para disseminar informações
atualizadas e homogêneas sobre o zumbido,
propagando nossas idéias e beneficiando maior
número de pessoas.

Para freqüentar as reuniões, confirme suaconfirme suaconfirme suaconfirme suaconfirme sua
presençapresençapresençapresençapresença pelo email ou pelo telefone indicado

Cidade: São José do Rio PretoSão José do Rio PretoSão José do Rio PretoSão José do Rio PretoSão José do Rio Preto

Coordenação: Dr. Márcio Pereira Coimbra

Local das reuniões: Hospital de Base

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5544,
Anfiteatro do Mezzanino

Dia e horário: segunda Terça-Feira de cada mês,
das 17 às 19h.

Contato: gapzsjriopreto@forl.org.br
(17) 3201-5747

Cidade: São Lu ís  do  MaranhãoSão Lu ís  do  MaranhãoSão Lu ís  do  MaranhãoSão Lu ís  do  MaranhãoSão Lu ís  do  Maranhão

Coordenação: Dra. Kátia Lobão

Local das reuniões: CRM do Maranhão - R. Carutapera Qd
37B- Casa 02 – Renascença II

Dia e horário: terceira 5ª-f do mês,
17 às 19h

Contato: gapzmaranhao@forl.org
(98) 3221- 1164/3231-1774

Saiba também que: 1. Saiba também que: 1. Saiba também que: 1. Saiba também que: 1. Saiba também que: 1. o livro “Quem“Quem“Quem“Quem“Quem
disse que zumbido não tem cura?” disse que zumbido não tem cura?” disse que zumbido não tem cura?” disse que zumbido não tem cura?” disse que zumbido não tem cura?” está
disponível para todo o Brasil pelo site
www.forl.org.br e www.saraiva.com; 2.  2.  2.  2.  2. o DiaDiaDiaDiaDia
Nacional de Conscientização sobre oNacional de Conscientização sobre oNacional de Conscientização sobre oNacional de Conscientização sobre oNacional de Conscientização sobre o
Zumbido Zumbido Zumbido Zumbido Zumbido é comemorado em 11 de novembro;
3.3.3.3.3. o próximo encontro mundial de pesquisadores
de zumbido será realizado no Brasil em 2011
pela primeira vez!!

Esses são alguns dos trabalhos desta grande
equipe para mudar os paradigmas do zumbido.
Participe das reuniões e divulgue-as entre seus
amigos. Toda ajuda é bem-vinda e você sempre
pode fazer a diferença! Agradeço em nome de
todos.

PrPrPrPrProfa. Dra. Tofa. Dra. Tofa. Dra. Tofa. Dra. Tofa. Dra. Tanit Ganz Sanchezanit Ganz Sanchezanit Ganz Sanchezanit Ganz Sanchezanit Ganz Sanchez

Coordenadora Nacional do Grupo de
Apoio a Pessoas com Zumbido

Professora Livre-Docente e Associada da
Faculdade de Medicina da USP

Autora do livro “Quem disse que“Quem disse que“Quem disse que“Quem disse que“Quem disse que
zumbido não tem cura?”zumbido não tem cura?”zumbido não tem cura?”zumbido não tem cura?”zumbido não tem cura?”

Presidente do International Tinnitus
Seminar em 2011
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São PSão PSão PSão PSão Pauloauloauloauloaulo

Local: Hospital das Clínicas
(Anfiteatro de Otorrinolaringologia), na
primeira Segunda-Feira de cada mês,

das 16 às 18h

02 de março

 Principais causas de zumbido e suas
repercussões na vida do paciente
Profa. Dra. Tanit Ganz Sanchez

06 de abril

 A maneira moderna de interpretar o
zumbido.
Profa. Dra. Tanit Ganz Sanchez

04 de maio

Relações entre zumbido e perda
auditiva.
Fga. Gisele Ferrari

01 de junho

Relações entre zumbido e hipersen-
sibilidade a sons.
Fga. Keila Knobel

06 de julho

Relações entre zumbido e emoções.
Psicóloga Rosa Rodrigues

03 de agosto

Avaliação médica e audiológica do
paciente com zumbido.
Profa. Dra. Tanit Ganz Sanchez

14 de setembro

Avaliação odontológica do paciente
com zumbido.
Cirurgião Dentista José Fernando
Ferrari

05 de outubro

Avaliação fisioterápica do paciente
com zumbido.
Fisioterapeuta Carina Bezerra Rocha

09 de novembro

Noções sobre os vários tipos de
tratamento do zumbido.
Profa. Dra. Tanit Ganz Sanchez

07 de dezembro

Apresentação de casos de sucesso
no tratamento do zumbido
Profa. Dra. Tanit Ganz Sanchez e
equipe

E-mail: gapzsp@forl.org.br
ou pelo telefone: (11) 3068-9855.
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NÃO  ESQUEÇA!  ANTES  DE  CADA  REUNIÃO  MENSAL,  CONFIRME  SUA  PRESENÇA  PELONÃO  ESQUEÇA!  ANTES  DE  CADA  REUNIÃO  MENSAL,  CONFIRME  SUA  PRESENÇA  PELONÃO  ESQUEÇA!  ANTES  DE  CADA  REUNIÃO  MENSAL,  CONFIRME  SUA  PRESENÇA  PELONÃO  ESQUEÇA!  ANTES  DE  CADA  REUNIÃO  MENSAL,  CONFIRME  SUA  PRESENÇA  PELONÃO  ESQUEÇA!  ANTES  DE  CADA  REUNIÃO  MENSAL,  CONFIRME  SUA  PRESENÇA  PELO
E-mail: gapzcuritiba@forl.org.br
ou pelo telefone: (41) 3225-1665.

E-mail: gapzsalvador@forl.org.br
ou pelo telefone: (71) 3339-6317.

E-mail: gapzrj@forl.org.br
ou pelos telefones: (21) 2533-4344
e (21) 9578-4590

E-mail:  gapzriopreto@forl.org.br
ou pelo telefone: (17) 3226-7959

E-mail: gapzcampinas.forl.org
ou pelo telefone: (19) 3252-4241.

E-mail: gapzbrasilia@forl.org.br
ou pelo telefone: (61) 3201-5233.

E-mail: gapzmaranhão@forl.org.br
ou pelo telefone: (98) 3221-1164/
3231-1774

São LSão LSão LSão LSão Luísuísuísuísuís

Local: Conselho Regional de Medicina do
Maranhão (R. Carutapera Qd 37B- Casa 02 –

Renascença II – Próximo ao Espaço
Renascença), na terceira Quinta- Feira de cada

mês, das 17 às 19h

19 de março

Zumbido: o que é e quais as suas
repercussões na vida do paciente
Profa. Dra. Tanit Ganz Sanchez (SP)

16 de abril

Zumbido e suas principais causas
Dra. Kátia Ricci Lobão Carvalho

21 de maio

Relações entre zumbido e emoções
Psicóloga Maria Goreth de Nazaré
Rodrigues de Freitas

18 de junho

Avaliação médica e audiológica do
paciente com zumbido.
Dra. Kátia Ricci Lobão Carvalho e
Fga. Flaviane Núbia Araujo de Jesus

16 de julho

Relações entre zumbido e perda audi-
tiva
Fga. Flaviane Núbia Araujo de Jesus

20 de agosto

Relações entre zumbido e hipersen-
sibilidade auditiva
Fga. Raphaella Oliveira Reis

17 de setembro

Avaliação fisioterápica do paciente
com zumbido
Fisioterapeuta Franklin Coelho de
Sousa

5 de outubro

Atuação ortodôntica nos paciente
com zumbido
Ortodontista Maria Aparecida Assis
Carvalho

19 de novembro

Terapia de Habituação do Zumbido
(TRT)
Dra. Kátia Ricci Lobão Carvalho

17 de dezembro

Apresentação de casos de sucesso
no tratamento do zumbido
Profa. Dra. Tanit Ganz Sanchez (SP)

CuritibaCuritibaCuritibaCuritibaCuritiba

Local: Hospital de Clínicas
(Anfiteatro de Otorrinolaringologia), na

primeira Sexta-Feira  cada mês,
das 14 às 16h

06 de março

O que é zumbido e quais suas princi-
pais causas?
Dra. Rita Mendes

03 de abril

Como explicar os diferentes graus de
incômodo com o zumbido?
Dra. Rita Mendes

08 de maio

Aspectos emocionais relacionados ao
zumbido
Psic. Lesle Maciel

05 de junho

Principais exames médicos e audioló-
gicos para o diagnóstico do zumbido.
Dra. Rita Mendes e
Fga. Izabella Pedriali

03 de julho

Relações entre zumbido, intolerância
a sons e perda auditiva.
Fga. Izabella Pedriali

07 de agosto

A atuação do fisioterapeuta nos
pacientes com zumbido.
Fisioterapeuta Vivian Pasqualim

04 de setembro

A atuação do ortodontista nos
pacientes com zumbido.
Ortodontista Gerson Kohler

02 de outubro

Noções sobre os vários tipos de
tratamento do zumbido.
Dra. Rita Mendes

06 de novembro

Terapia de Habituação do Zumbido
(TRT).
Dra. Rita Mendes

11 de dezembro

Apresentação de casos de sucesso
no tratamento do zumbido.
Dra. Rita Mendes e
equipe

BrasíliaBrasíliaBrasíliaBrasíliaBrasília

Local: HUB – Auditório Central, na
primeira Quarta-Feira de cada mês,

das 17 às 19h

04 de março

Principais causas de zumbido e suas
repercussões na vida do paciente.
Profa Dra. Alessandra Ramos Venosa

08 de abril

A maneira moderna de interpretar o
zumbido.
Profa Dra. Alessandra Ramos Venosa

06 de maio

Relações entre zumbido e perda
auditiva.
Fga. Lisiane Holdefer

03 de junho

Relações entre zumbido e hipersen-
sibilidade a sons.
Profa Dra. Alessandra Ramos Venosa

01 de julho

Principais exames médicos e audioló-
gicos para o diagnóstico do zumbido.
Profa Dra. Alessandra Ramos Venosa
e Fga. Lisiane Holdefer

05 de agosto

Avaliação odontológica do paciente
com zumbido.
Cirurgiã Dentista Letícia Quirino
Pantoja

02 de setembro

Relações entre zumbido e tontura.
Profa Dra. Alessandra Ramos Venosa

07 de outubro

Noções sobre os vários tipos de
tratamento do zumbido.
Profa Dra. Alessandra Ramos Venosa

04 de novembro

Noções específicas de TRT (tinnitus
retraining therapy).
Profa Dra. Alessandra Ramos Venosa

02 de dezembro

Apresentação de casos de sucesso
no tratamento do zumbido.
Profa Dra. Alessandra Ramos Venosa
e equipe

SalvadorSalvadorSalvadorSalvadorSalvador

Local: Hospital das Clínicas, na
primeira Terça-Feira de cada mês,

das 16 às 18h

03 de março

Principais causas de zumbido e suas
repercussões na vida do paciente
Dra. Tatiana Lessa

07 de abril

Os diferentes tipos de zumbido e
suas principais causas.
Dra. Tatiana Lessa

05 de maio

Avaliação médica e audiológica do
paciente com zumbido.
Dra. Tatiana Lessa

02 de junho

Relações entre zumbido e perda
auditiva.
Fga. Michelle Azevedo

07 de julho

Relações entre zumbido e hipersen-
sibilidade a sons.
Dra. Tatiana Lessa

04 de agosto

Avaliação fisioterápica do paciente
com zumbido.
Fisioterapeuta Adriana Campos

01 de setembro

Avaliação odontológica do paciente
com zumbido.
Ortodontista João Macedo

06 de outubro

Noções sobre os vários tipos de
tratamento do zumbido.
Dra. Ana Maria Nogueira

03 de novembro

Noções específicas de TRT (tinnitus
retraining therapy).
Dra. Tatiana Lessa

01 de dezembro

Apresentação de casos de sucesso
no tratamento do zumbido.
Dra. Tatiana Lessa e
equipe

Rio de JaneiroRio de JaneiroRio de JaneiroRio de JaneiroRio de Janeiro

Local: Hospital Universitário Celementino Fraga
Filho (UFRJ, Auditório Alice Rosa, 12o andar), na

primeira Quinta-Feira de cada mês,
das 15:30 às 17:30h

05 de março

Noções de anatomia do ouvido e
repercussões do zumbido na vida do
paciente.
Dra. Patrícia Ciminelli

02 de abril

Os diferentes tipos de zumbido e
suas principais causas.
Dra. Patrícia Ciminelli

07 de maio

A maneira moderna de interpretar o
zumbido.
Dra. Patrícia Ciminelli

04 de junho

Principais exames médicos e audioló-
gicos para o diagnóstico do zumbido.
Dra. Patrícia Ciminelli

02 de julho

Relações entre zumbido e perda
auditiva.
Fga. Ana Cristina Hoshino

06 de agosto

Relação entre zumbido e hipersen-
sibilidade a sons.
Fga. Ana Cristina Hoshino

03 de setembro

Avaliação odontológica em paciente
com zumbido.
Cirurgião Dentista Bruno Viana

01 de outubro

Noções sobre os vários tipos de
tratamento do zumbido.
Dra. Patrícia Ciminelli

05 de novembro

Noções de TRT (tinnitus retraining
therapy).
Dra. Patrícia Ciminelli

03 de dezembro

Apresentação de casos de sucesso
no tratamento do zumbido.
Dra. Patrícia Ciminelli e equipe

São José do RioSão José do RioSão José do RioSão José do RioSão José do Rio
PretoPretoPretoPretoPreto

Local: Hospital de Base (Av. Brigadeiro Faria Lima,
5544, Anfiteatro do Mezzanino), na segunda

Terça-Feira  de cada mês, das 17 às 19h

10 de março

Noções de anatomia do ouvido e
repercussões do zumbido na vida do
paciente.
Dr. Márcio Coimbra Pereira

14 de abril

Quais as possíveis causas de zumbido?
Dr. Márcio Coimbra Pereira

12 de maio

Relações entre zumbido e perda
auditiva.
Dr. Márcio Coimbra Pereira

09 de junho

Relações entre zumbido e hipersen-
sibilidade a sons.
Dr. Márcio Coimbra Pereira

14 de julho

Relação entre zumbido e emoções.
Psicóloga Talita Medeiros Yarak

11 de agosto

Avaliação médica e audiológica do
paciente com zumbido.
Profa. Magali Orate Menezes da Silva

08 de setembro

Avaliação odontológica do paciente
com zumbido.
Dra. Ana Cristina de Campos Bicudo

13 de outubro

Avaliação fisioterápica do paciente
com zumbido.
Profa. Dra. Neuseli Lamari

10 de novembro

Noções sobre os vários tipos de
tratamento de zumbido.
Dr. Márcio Coimbra Pereira

08 de dezembro

Apresentação de casos de sucesso
no tratamento do zumbido.
Dr. Márcio Coimbra Pereira e
equipe

CampinasCampinasCampinasCampinasCampinas

Local: Sociedade de Medicina e Cirurgia de
Campinas (R. Delfino Cintra, 63 - Centro) na

terceira Segunda-Feira de cada mês,
das 17 às 19h

16 de março

O que é o zumbido?
Dra. Raquel Mezzalira

13 de abril

Quais são as causas do zumbido?
Profa. Dra. Luiza Endo

18 de maio

Porque o zumbido é tão incômodo para
algumas pessoas?
Fga. Keila Knobel

15 de junho

Principais exames médicos e audioló-
gicos para o diagnóstico do zumbido?
Dra. Raquel Mezzalira

20 de julho

Relação entre zumbido e disfunções
da articulação têmporo-mandibular
Cirurgiã Dentista Ana Cláudia Costa

17 de agosto

Relação entre zumbido e outros
sintomas auditivos e vestibulares
Fga. Mariane Moreira

21 de setembro

 Relação entre zumbido e emoções
Psic. Gisele Inacarato e Cândida
Olchenski

19 de outubro

Noções sobre os vários tipos de
tratamento do zumbido
Dra. Raquel Mezzalira

16 de novembro

Aplicação da auriculo-acupuntura no
tratamento do zumbido
Fga. Alessandra Scavone

14 de dezembro

O que é TRT ou terapia de habituação
do zumbido?
Dra. Raquel Mezzalira e
Fga. Keila Knobel
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