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Além do nome mais conhecido, que é o
zumbido no ouvido, existem outros nomes
como acúfeno, tinido ou tinnitus.

Independente da nomenclatura, o zum-
bido no ouvido é um grande problema au-
ditivo que, muitas vezes, está associado à
perda auditiva.

Por isso, saber identif car o problema no
início é primordial.

Sendo assim, este material foi desenvol-
vido para que você possa saber o que é,
como acontece, como tratar, quais os sin-
tomas e outros informações para diminuir
possíveis dúvidas sobre o assunto.
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Como o próprio nome já diz, o zum-
bido no ouvido é um som notado nos
ouvidos mesmo com a ausência de
estímulos sonoros no ambiente. O
que quer dizer que é a notada uma
percepção sonora mesmo sem uma
fonte de som de meios externos.

Ele somente não é uma doença,
mas sim um sintoma isolado de al-
guma condição anormal da audição,
que pode ou não ser grave.

Segundo uma pesquisa feita pela
APHA, milhares de pessoas em todo
o mundo sofrem com o problema do
zumbido no ouvido.

A pesquisa revelou também que
pode ser considerado o terceiro
sintoma mais incômodo para o ser
humano.

No Brasil, estima-se que cerca de
aproximadamente 28 milhões de
pessoas sofrem com algum grau de
zumbido no ouvido, sendo ele rela-
cionado a perda auditiva ou não.

Diferente do que a maioria das pes-
soas imagina, o zumbido no ouvido
pode atingir um ou os dois ouvidos.

Quando acontece de maneira uni-
lateral, é mais comum que ocorra
por fatores externos, como a exposi-
ção frequente a sons altos.

Já o zumbido no ouvido bilateral cos-
tuma ocorrer devido a doenças, alte-
rações hormonais, perda de audição
e maus hábitos, como os alimentares
ou uso constante de cigarro e bebi-
das alcoólicas.

Z U M B I D O  N O  O U V I D O  -
B I L A T E R A L

Z U M B I D O  N O  O U V I D O  -
U N I L A T E R A L

O QUE É O ZUMBIDO
NO OUVIDO?
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Como já informamos nos tipos de
zumbido, as causas podem ser diver-
sas e incluem os fatores internos e
externos.

Dito isso, é possível avaliar.

Dentre as causas externas é possível
encontrar:

• Hábitos ruins como o uso do cigar-
ro e de bebidas alcoólicas (constan-
temente e em excesso)
• Uso de alguns tipos de medicamen-
tos, como antibióticos e diuréticos,
por exemplo
• Alimentação fraca ou com alguns
excessos como doces ou café
• Períodos prolongados de jejum

Além das causas externas e origi-
nadas no sistema auditivo, alguns
problemas de saúde de modo geral
podem ocasionar o zumbido, como é
o caso de:

• Distúrbios na articulação temporo-
mandibular
• Acúmulo do colesterol
• Alterações odontológicas
• Alterações no metabolismo
• Alterações hormonais
• Problemas na circulação
• Distúrbios psiquiátricos, como é o
caso da ansiedade e depressão
• Hipertensão arterial
• Problemas cardiovasculares, como
a arritmia cardíaca
• Malformação de alguns vasos da
cabeça e/ou pescoço

Dentre as causas relacionadas com o
sistema auditivo estão:

• Perda auditiva com relação a idade
• Perda auditiva relacionada a ou-
tros fatores
• Bloqueio da audição por conta de
excesso de cera de ouvido
• Ossículos da audição alterados
• Neurinoma do acústico, que é um
tipo de tumor raro que acomete o
nervo auditivo
• Labirintite
• Doença de Meniere

CAUSAS EXTERNAS

CAUSAS RELACIONADAS
A PROBLEMAS DE SAÚDE

CAUSAS RELACIONADAS
A PROBLEMAS NO
SISTEMA AUDITIVO

QUAIS
SÃO AS
CAUSAS?



Normalmente, o zumbido acontece
quando o ouvido passa a enviar al-
guns impulsos sem que exista uma
fonte sonora que os envie. Por acon-
tecer constantemente, é um problema
que pode afetar vários fatores, como é
o caso do sono, da concentração e até
mesmo do equilíbrio emocional.

Os sintomas mais comuns são:

• Som de apito, que pode ou não ser
constante

• Chiado constante

• Sensação de ouvido tapado que
pode durar de minutos a dias

• Barulho constante, como o de uma
cachoeira ou cigarra

• Alguns sons que podem mudar a
intensidade e o volume, de acordo
com o grau do zumbido

Existem outros sintomas que po-
dem variar de pessoa para pessoa.
Nestes casos, busque um médico es-
pecialista para realizar exames es-
pecíf cos e descobrir se o problema é
ou não zumbido no ouvido.

É válido ressaltar que nestes ca-
sos, além de procurar um médico
responsável pela saúde auditiva, é
fundamental buscar outros especia-
listas para tratar o problema.

COMO O ZUMBIDO
ACONTECE?

QUAIS SÃO OS
SINTOMAS?
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Mesmo que não se trate de um problema gra-
ve, é indispensável buscar acompanhamento
médico em vista que pode ser o sintoma de
algum problema auditivo maior.

Ao notar os incômodos do zumbi-
do auditivo, é importante durante a
consulta relatar ao médico todos os
sintomas a f m de buscar o melhor
tratamento.

É comum que o médico investigue
toda a vida do paciente para desco-
brir o que pode ter causado o zumbi-
do no ouvido, como os antecedentes
e outros problemas, como doenças
concomitantes, cirurgias, dores de
cabeça, entre outros.

Para diagnosticar o problema, o
médico pode solicitar exames como
imitanciometria e audiometria. Em
alguns casos, outros exames podem
ser solicitados para identif car ou-
tros fatores, como a sensibilidade a
sons, por exemplo.

Também são solicitados exames de
sangue e exames de imagem, como a
tomograf a, como parte complemen-
tar da avaliação do problema.

AVALIAÇÃO DO SISTEMA
AUDITIVO E EXAMES
LABORATORIAIS

COMO É FEITO O
DIAGNÓSTICO?

Se o zumbido for
muito alto, constante

e/ou prejudicar as
atividades do dia
a dia, é essencial

buscar um médico
com urgência;

É
importantíssimo
tratar as causas

subjacentes
para aliviar

os sintomas de
forma completa.

5



É extremamente natural que os pa-
cientes que possuem o zumbido re-
latam diversos tipos de dif culdades,
como f car em silêncio devido ao
grande incômodo. Por isso, o trata-
mento pode proporcionar alívio e
conforto ao portador.

Além do mais, o barulho constante
pode ocasionar problemas diversos,
incluindo transtornos psicológicos.

O tratamento pode ser feito com
o uso de medicamentos prescritos
por um prof ssional. Automedicação
pode piorar o problema.

Existe uma terapia de adaptação
ao zumbido no ouvido. Desenvolvi-
da nos anos 90, ela é conhecida por
TRT - Tinnitus Retraining Therapy,
que serve para auxiliar o paciente
a conviver com o problema a ponto
de não notá-lo e, assim, diminuir os
incômodos.

O objetivo principal da técnica é
desviar a atenção do cérebro que
está voltado para o zumbido. É um
processo que auxilia na qualidade
de vida e diminui o risco de trans-
tornos psicológicos devido ao chiado
incômodo e constante.

TERAPIA DE
HABITUAÇÃO

TRATAMENTOS
PARA O ZUMBIDO

Em alguns casos
o médico pode
indicar o uso
de aparelhos

auditivos para
reverter o
problema.6



Como você já viu ao longo deste e-book, o
zumbido no ouvido tem uma ligação direta
com os problemas psicológicos.

Isso acontece já que é difícil para o usuário
conviver com o problema constantemente.
Existem algumas pessoas que se isolam e
que deixam de frequentar lugares cheios,
devido ao incômodo gerado pelo zumbido,
aumentando assim o risco do desenvolvi-
mento da depressão.

Além da depressão, a insônia e a irritabi-
lidade constante podem surgir devido ao
zumbido.

Nos casos dos problemas psicológicos é
fundamental que além do tratamento para
tratar o zumbido, que a pessoa busque um
prof ssional para saber como lidar com o
transtorno.

DANOS
PSICOLÓGICOS
RELACIONADOS
AO ZUMBIDO
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O zumbido no ouvido não é uma do-
ença específ ca, mas sim um sintoma
de algum problema auditivo. Muitas
vezes, é ignorado pelo portador do
problema, o que pode agravar a situ-
ação e dif cultar o tratamento.

Dentre as situações que podem
ocasionar o zumbido no ouvido, está
a perda auditiva. Muitas vezes, o
zumbido é um primeiro sinal de que
algo está errado com a audição.

Quando o zumbido tem relação di-
reta com a perda auditiva, exames
específ cos podem facilitar o reco-
nhecimento. O tratamento indicado
é particular para cada caso, que va-
ria de acordo com o grau dos sinto-
mas e tempo do problema.

Além do mais, outros problemas
de saúde e problemas ligados direta-
mente a saúde auditiva tem o zumbi-
do como sintoma. Desta forma, é ine-
vitável adiar o tratamento. Descobrir
no início facilita a identif cação.

O zumbido pode ter uma relação
com a perda auditiva temporária e
também com a perda auditiva per-
manente.

Nos casos relacionados a perda
auditiva temporária, o tratamento
pode ser feito com medicação. Esses
casos podem acontecer devido a ex-
posição a barulhos muito altos, do-
enças, entre outros.

Já a perda auditiva permanente
é mais grave e para facilitar o con-
vívio com o problema é necessário
uma série de exames e, em alguns
casos, o uso do aparelho auditivo ou
de cirurgias.

PERDA AUDITIVA
TEMPORÁRIA E PERDA
AUDITIVA PERMANENTE

ZUMBIDO E PERDA
AUDITIVA: QUAL A
RELAÇÃO?
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Assim como outros problemas de saúde, existem
hábitos que podem ser modif cados diminuindo
o risco do desenvolvimento do problema.

Dentre as mudanças nos hábitos,
estão as mudanças na alimentação,
uma vez que todos os alimentos in-
geridos podem inf uenciar de forma
positiva ou negativa na saúde de um
modo geral.

Sendo assim, é indispensável evitar:

• Alimentos com excesso de sal
• Açúcar e doces em excesso
• Intensif cadores de sabores, como
alguns temperos industrializados
• Gordura e frituras em excesso

E o que é importante consumir?

• Abundância de frutas e vegetais
• Grãos, como feijão e nozes
• Muita água, água de coco e sucos
naturais
• Alimentos hortícolas
• Iogurte natural

As mudanças no comportamento
também são fundamentais, uma vez
que elas dif cultam não só surgimen-
to do zumbido, mas como o de ou-
trosproblemas.

• Praticar atividades físicas
• Ter o sono regular e dormir no mí-
nimo oito horas por dia
• Evitar exposição a barulhos muito
altos
• Realizar exames de rotina
• Buscar um médico sempre que
notar alguma mudança na audição.
Não deixe o tratamento para depois!

MUDANÇAS NA
ALIMENTAÇÃO

MUDANÇAS NO
COMPORTAMENTO

Além disso, é válido
relembrar a importância

de manter uma
alimentação regrada,

com nutrientes
necessários para o
organismo. Comer

de três em três horas
também auxilia uma

dieta saudável.

COMO PREVENIR
O ZUMBIDO NO
OUVIDO?
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Por ser uma situação extremamente incômoda
e perturbadora, existem diversas pessoas que
recorrem a métodos e tratamentos caseiros
para evitar o problema.

Além de não resolver a situação, alguns des-
ses procedimentos podem comprometer a saú-
de auditiva de modo geral.

• Evite inserir objetos no ouvido, como hastes
f exíveis, a f m de diminuir o incômodo. Esses
objetos podem perfurar o tímpano e causar in-
fecções e doenças

• Evite procedimentos caseiros, chás e receitas
da internet. A melhor forma de resolver o zum-
bido no ouvido é buscando tratamento médico
especializado.

O QUE NÃO
FAZER EM
CASOS DE
ZUMBIDO?
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Diminuir as dúvidas sobre o proble-
ma pode facilitar o reconhecimento
e o tratamento do zumbido.

Depende do tipo e do que causou o
zumbido. Em casos como o excesso
de cera, por exemplo, uma limpeza
pode resolver a situação.

Já em outras situações é necessário
corrigir a perda de audição para re-
solver o sintoma.

Ele surge com mais frequência em
pessoas idosas, mas por conta das
diversas causas relacionadas pode
acontecer em adultos e crianças
também.

Se notar qualquer sintoma do zum-
bido no ouvido, o primeiro proce-
dimento é buscar o médico. Evite
qualquer tratamento caseiro. Só o
médico pode informar o que deve
ser feito na sua situação.

O ZUMBIDO NO OUVIDO
TEM CURA?

EXISTE UMA FAIXA
ETÁRIA MAIS
COMUM PARA O
DESENVOLVIMENTO DO
ZUMBIDO?

AO DESCONFIAR DO
ZUMBIDO NO OUVIDO,
QUAL O PRIMEIRO
PASSO?

O ZUMBIDO NO OUVIDO
PODE CAUSAR A PERDA
AUDITIVA?
O zumbido é um sintoma da perda
auditiva, não a causa dela.

DÚVIDAS
FREQUENTES SOBRE
O ZUMBIDO NO
OUVIDO



12

O zumbido no ouvido, por menos incô-
modo que seja, pode ser o sintoma de um
problema auditivo grave. Ou seja, nunca
deixe de buscar o médico ao notar alguma
mudança na audição.

Cuidar da saúde auditiva é tão importan-
te quanto cuidar do corpo como um todo.

CONCLUSÃO

Ariane Gonçalves
Fonoaudióloga
CRFa: 5-11150




