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1. INTRODUÇÃO 

A saúde, como um direito universal e dever do estado é uma conquista do 

cidadão brasileiro, expressa na Constituição Federal e regulamentada pela Lei 

Orgânica da Saúde (BRASIL, 2006).  

Embora o Sistema Único de Saúde (SUS), tenha avançado bastante nos 

últimos anos para garantir o acesso do cidadão às ações de atenção à saúde, 

somente a partir de 2003 as diretrizes políticas nacionais começam a ser 

implementadas. Os agravos à saúde de notificação compulsória que constam na 

Portaria 777-04 têm a Perda Auditiva Induzida por Ruído (PAIR) como agravos 

notificáveis (BRASIL, 2006). 

Quando se estuda as perdas auditivas de origem ocupacional, deve-se levar 

em conta que há outros agentes causais que não somente podem gerar perdas 

auditivas, independentemente da exposição ao ruído, mas também, ao interagir com 

este, potencializar os seus efeitos sobre a audição. Entre outros, podem ser citados 

a exposição a certos produtos químicos, as vibrações e o uso de alguns 

medicamentos (BRASIL, 2006). 

O ruído faz parte do nosso dia-a-dia e pode ser visto como um agravo à 

saúde, segundo a Conferência da Terra (ECO 92) realizada no Rio de Janeiro em 

1992. Foram realizados estudos que indicavam que 16% da população dos países 

ligados à Cooperação de Desenvolvimento Econômico (ODCE), algo em torno de 

110 milhões de pessoas está exposta a níveis de ruído que provocam doenças no 

ser humano (BRASIL, 2006). 

Dentre essas doenças algumas que provocam alterações na orelha interna 

provocando um grande desconforto, e trazendo como principal sintoma Zumbido 

(BRASIL, 2006). 

No Brasil aproximadamente seis milhões de pessoas são afetadas pelo 

zumbido e, apesar de haver diversas teorias sobre uma provável causa nenhuma 

teve comprovação cientifica, devido à falta de métodos objetivos e não invasivos 

para detecta-lo e para localizar a atividade neural a ele relacionada (ZEIGELBOIM 

ET AL, 2008). 



Zumbido é um sintoma que provoca muito incomodo, podendo ser definido 

como sendo a manifestação do mau funcionamento, no processamento de sinais 

auditivos envolvendo componentes perceptuais e psicológicos (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2006). 

O zumbido da palavra latina Tinnire significando tocar ou zumbir, refere-se a 

uma condição em que o paciente tem a sensação de um toque, zumbido ou assovio 

na ausência de um som externo (PHILIPPI, 2011). 

Em sua forma severa o zumbido é considerado o terceiro pior problema que 

pode acometer o ser humano, atrás apenas da dor e da tontura intensas e 

intratáveis, segundo pesquisa realizada pela Public Health Agency of America, todas 

as demais doenças como câncer, paralisias cegueiras e surdez aparecem 

posteriormente na lista. Tornando o zumbido muitas vezes um problema debilitante 

impedindo a vida normal e em alguns casos podendo até precipitar o suicídio 

(PHILIPPI, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 2. 1 Objetivo Geral 

Identificar as ações de Enfermagem frente ao paciente com Zumbido 

  

 2. 2 Objetivos Específicos 

Discorrer e caracterizar com maior abrangência os Sinais e Sintomas, 

evolução, diagnósticos e tratamento; 

Diferenciar os tipos de Zumbido; 

Elencar as ações de enfermagem frente ao paciente portador de Zumbido; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. METODOLOGIA 

 Trata-se de uma pesquisa de campo e subsidiado por uma revisão da 

literatura dos últimos 5 anos (2010 a 2015) sendo as referências anteriores a este 

período utilizadas por sua relevância ao estudo em bases de dados como: Google 

Acadêmico, Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), LILACS, Scielo e BDEnf. Será 

consultado também o acervo da Biblioteca da Anhanguera Educacional na unidade 

Belenzinho. 

Para a pesquisa de campo, como se trata de uma pesquisa envolvendo seres 

humanos, seguiremos a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

que exige o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). 

 

Descritores:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. REVISÃO DA LITERATURA 

 4. 1 ZUMBIDO 

O zumbido é considerado um dos sintomas mais intrigantes da 

otorrinolaringologia, e atinge 48% da população dividindo-se em 15% na população 

geral e 33% nos idosos, acarretando um transtorno na vida desses indivíduos e 

repercutindo negativamente, trazendo alterações no sono, na concentração e no seu 

equilíbrio emocional, este último pode desencadear agravamento no estado de 

ansiedade e depressão (SANCHEZ, 2005).  

Considerado um sintoma que pode ser causado por inúmeras afecções 

otológicas, metabólicas, neurológicas, cardiovasculares, farmacológicas, 

odontológicas e psicológicas, porém sua fisiopatologia ainda não foi completamente 

esclarecida (SANCHEZ, 2005). 

A perda auditiva acomete de 85 a 96% dos pacientes com zumbido, 

podendo ser uma perda de grau leve até uma perda grave, e 8 a 10% apresentam 

audiometria normal, a presença isolada do zumbido sugere o que pode ser o 

primeiro sintoma de doenças que são diagnosticadas apenas depois do 

aparecimento da perda auditiva. Nestes casos a origem do zumbido é ainda mais 

intrigante do que naqueles com perda auditiva (SANCHEZ, 2005). 

Um experimento simples de Heller e Bergman, em 1953 demonstrou que 

94% de indivíduos com audição normal percebem a presença de zumbido enquanto 

permanecem em silêncio dentro de um câmera anecóica, o que demonstra que nem 

sempre o zumbido é sinal de que algo esta errado nas vias auditivas (SANCHEZ, 

2005). 

4. 1. 1 Classificação do Zumbido 

Há varias classificações propostas para o zumbido, sendo que a mais 

utilizada na literatura divide este em dois tipos: o subjetivo (percebido pelos 

pacientes), e o objetivo (identificado pelo examinador) (PHILLIPPI, 2011; RUPPERT, 

2012).  

O zumbido objetivo é raro e considerado um barulho real que pode ser 

ouvido pelo examinador e o paciente. O som é audível para o examinador com o uso 



de um estetoscópio ou Doopler, e geralmente é descrito pelo paciente como um som 

de estalo ou um som pulsante (RUPPERT, 2012). 

Já o zumbido subjetivo é causado por uma atividade neural anormal, perca 

auditiva devido a idade (presbiacúsia), exposição à ruído, ferimento na cabeça etc, 

(Nem todos os pacientes referem a perca auditiva) (BELLI, 2008). 

Zumbido é um sintoma e não uma doença é também definido como um som 

fantasma onde o ouvido humano não tem um estimulo ou som do meio ambiente 

(RUPPERT,2012.) 

A classificação é essencial para o diagnóstico e a escolha do tratamento 

adequado. Há zumbidos gerados por estruturas para-auditivas, geralmente de 

origem, neurossensorial vascular ou muscular (mioclônica). A muscular são 

alterações no músculo da orelha média e mioclonia palatal. Dentre as alterações 

vasculares, podem causar zumbidos pulsáteis, estes correspondem a 81% dentro do 

grupo das estruturas para-auditivas e ainda mioclonia de ouvido médio a 15% e 

mioclonia palatal 4%, os paraganglionares, as malformações ou fistulas artério 

venosas, aneurismas intra ou extra-cranianos (PHILIPPI, 2011). 

4.1.2 Etiologia do zumbido  

Durante muitos anos prevaleceu o modelo psicoacústico como explicação 

para o zumbido, neste modelo o zumbido tinha origem na cóclea e era conduzido 

pelas vias auditivas  alcançando o córtex auditivo com as mesmas características de 

frequência e intensidade em relação à sua fonte geradora (PHILIPPI, 2011).  

Dentre diversas hipóteses para o zumbido a de origem neurosensorial é a 

mais descrita sendo que não há nenhuma comprovação até o momento, há ainda 

um consenso que o zumbido é atividade neural aberrante dentro das vias auditivas e 

que esta atividade é erroneamente interpretada como som nos centros auditivos, 

produzindo uma cascata de eventos que acontece dentro das vias auditivas e 

ativando a percepção do zumbido (PHILIPPI, 2011). 

Hoje em dia acredita-se que sons com significado “perigoso”, mesmo que 

seja de baixa intensidade, quando avaliados nas áreas subcorticais do sistema 

nervoso e considerados importantes atingem o córtex para serem percebidos 



conscientemente e atingindo o sistema límbico e o sistema nervoso autônomo (SNA) 

que também passam a carrear informação do zumbido ao córtex auditivo tornando-o 

cada vez mais evidente e impedindo-o de ser ignorado, esta ativação do SNA induz 

a resposta de “luta e fuga” aumentando o desconforto e a ansiedade e suprimindo as 

emoções relacionadas ao relaxamento e ao prazer (PHILIPPI, 2011).      

 

4.1.3 Causas 

Alguns fatores podem interferir no funcionamento normal da estrutura 

auditiva. 

A função do sistema nervoso central é orientar a homeostasia através de 

excitação ou inibição, interagindo em todos os níveis, o que significa que a ausencia 

total de determinado estimulo resulta em atividade anormal dos centros nervosos 

que estão envolvidos no processamento destas informações, para entendermos 

melhor temos um exemplo de quando estamos no total escuro podemos ter 

sensações luminosa na retina pela privação do estimulo visual, assim acontece com 

a audição quando há uma ausência de som que resulta no aumento da sensibilidade 

dos núcleos cocleares a qualquer estimulo, o que inclui a atividade espontânea 

resultando na percepção do zumbido. 

Já a nível subcortical é permitido que os sons importantes sejam detectados 

e ruídos ambientais sejam ignorados  

 Dentro das estruturas para-auditivas encontramos vários fatores 

correspondentes: 

 Neoplasias vasculares: que podem ser tumores glômicos, neste caso o 

zumbido é quase sempre pulsátil, e sua intensidade depende da complexidade do 

leito vascular nutriente, da pressão e fluxo sanguíneo do tumor, além de sua 

proximidade com o ouvido. Neste caso o diagnóstico pode ser suspeitado pela 

otoscopia , com a visualização de uma massa vascular retro-timpânica (PHILIPPI, 

2011). 



 No neuroma acústico o zumbido é um sintoma inicial, geralmente nestes 

pacientes o zumbido é unilateral e pode estar presente por meses a anos antes da 

perca auditiva ou das vertigens aparecerem (RUPPERT, 2012). 

Malformações vasculares: podem ser classificadas em arteriais, venosas ou 

arteriovenosas. Nas arteriais podem ser o trajeto anormal da artéria carótida, 

estenose ou aneurisma da artéria braquiocefalica e da carótida. Nas malformação de 

origem venosa, bulbo jugular alto, megabulbo jugular e divertículo jugular. Nas 

malformações artério-venosas temos a fossa posterior, que comunicam a artéria 

occipital com o seio tranverso. As malformações da região da cabeça e pescoço 

geralmente manifestem-se com zumbido pulsátil, na sua maioria subjetivo, podendo 

provocar deformidades anatômicas (PHILIPPI, 2011). 

Zumbido é também um sintoma da doença de Ménière, onde aparece  

danificando as células ciliadas. Na doença de Ménière a doença subjacente e 

relatada possivelmente por toxicidade de potássio (RUPPERT, 2012).  

Hum venoso acomete mulheres jovens e é resultante de um fluxo turbulento 

na veia jugular interna ou um aumento do retorno venoso por más formações artério-

venosas ou aumento da pressão intracraniana (PHILIPPI, 2011). 

Tuba Patente ocorre após grande perda de em um curto espaço de tempo, 

causando geralmente zumbido unilateral síncrono com a respiração (PHILIPPI, 

2011).  

Nas estruturas do sistema auditiva neurossensorial o zumbido é mais 

frequente podendo ter várias etiologias: 

Nas causas otológicas quase sempre há uma disacusia neurossensorial em 

altas frequências que pode se por exposição ao ruído ou presbiacusia, onde na 

maioria das vezes a presença do zumbido está próxima a região de maior perda 

auditiva na audiometria (PHILIPPI, 2011). 

Causas cardiovasculares tem a hipertensão arterial sistêmica como o 

distúrbio arterial mais encontrado (PHILIPPI, 2011). 

Causas Metabólicas podem ser reversíveis, algumas alterações no 

metabolismo dos glicídios, lipídio e de hormônios tiroideanos podem aparecer em 



pacientes com zumbido segundo pesquisa do ambulatório do HC/FMUSP, o 

aumento de glicemia e colesterol estão muito ligados ao zumbido (PHILIPPI, 2011). 

Distúrbio no metabolismo do zinco que tem um papel muito importante na 

função coclear, Shambaugh demonstrou altas concentrações de zinco em ouvidos 

internos de cobaias, e relatou casos de perda neurosensorial progressiva associada 

a hipozincinemia (em idosos) e observou melhoras do zumbido após reposição de 

zinco (PHILLIPI, 2011). 

Nas causas farmacológicas é dito que todos os medicamentos são passiveis 

de causar zumbido, porém alguns são mais comuns tais como, aspirina, anti-

inflamatórios aminoglicosideos e alguns antidepressivos (PHILLIPI, 2011). 

Um fator potencializador e que está presente em 45% em pacientes com 

zumbido são as alterações na articulação têmporo-mandibular (ATM) (PHILIPPI, 

2011). 

Os níveis de cálcio alterado também afetam na disfunção da cóclea, pois na 

perilinfa ou dentro das células ciliadas estas mudanças atribuem para disfunções 

cocleares, a diminuição do cálcio intracoclear pode causar rápido edema na 

mebrama tectórica pelo aumento na sua permeabilidade fazendo com que haja um 

aumento nas célilas ciliadas externas , diminuindo seu comprimento alterando a 

distância entre os cílios e a membrana tectórica. O envelhecimento também esta 

ligado as alterações na homeostasia do cálcio, resultando na modificação da 

permeabilidade das membranas ao íon e em distúrbio do seu metabolismo  

(PHILIPPI, 2011). 

A ansiedade e a depressão podem estar entre as causas psicogênicas e 

ambas podem ser primarias ou secundárias ao zumbido (PHILIPPI, 2011). 

Na ansiedade parece ser acentuada a percepção do zumbido, enquanto que 

na depressão o zumbido passa a ter maior importância para o indivíduo (PHILIPPI, 

2011). 

 

 



4.1.4 FISIOPATOLOGIA 

De forma não totalmente entendida, e ainda há muitos fatores de risco para 

o desenvolvimento do zumbido objetivo e subjetivo. Fatores de risco interno e 

externo e longos período de exposição à barulhos (nas horas livres, no trabalho e 

armas de fogo), associado também a perda auditiva, a disfunção coclear, historia de 

infecção de ouvido médio, infecção na cavidade ou excesso de cerume, vertigens e 

a idade. Também associado a doenças temporomandibulares (ATM), espasmos dos 

músculos da cabeça e pescoço e condições vasculares e tumores, associado 

também à uma deterioração gradual da função neural relacionado ao 

envelhecimento (RUPPERT, 2012).  

No processo normal do envelhecimento é normal um declínio do 

funcionamento das fibras do nervo resultando em uma diminuição das reservas do 

sistema nervoso. Embora a perda auditiva aconteça com a idade, isto não quer dizer 

que a perda e o zumbido tenham uma correlação (RUPPERT, 2012). 

 

 
 

4.1.5 Exame Físico 

O exame deve ser com o objetivo de verificar o impacto do cerume, 

presença de corpo estranho, infecção, inflamação, ou perfuração das membranas 

dos tímpanos ou qualquer dano que afete a audição e resulte em zumbido. 

(RUPPERT, 2012). 



4.1.6 Diagnóstico 

Pode ocorrer através da otoscopia, pois pode-se visualizar algum tipo de 

massa retro-timpânica. A timpanometria pode ser útil ao mostrar desordens no 

traçado síncronas com o batimento cardíaco (PHILIPPI, 2011). 

4.1.7 Tratamento 

Ainda não há uma melhor opção como forma de tratamento, mesmo porque 

varia-se muito de individuo para individuo. Identificar a causa provável ainda torna-

se o mais relevante (PHILIPPI, 2011). 

Alguns tipos de tratamento consistem apenas na orientação do paciente, 

mas outros necessitam de relaxantes musculares, ansiolíticos, anticonvusionantes e 

mais recentemente uso da toxina botulínica na tuba auditiva e palato mole, este 

pode causar insuficiência velopalatina e distúrbios na deglutição (PHILIPPI, 2011). 

No caso do tratamento com ruído branco o individuo é exposto por um logo 

período de tempo a este ruído o que pode interferir no reconhecimento do zumbido 

após um longo período de tempo (PHILIPPI, 2011). 

TRT (Tinnitus Retraining Therapy) 

É possível eliminar a percepção do zumbido da consciência, desde que este 

deixe de significar algum perigo, deixando o individuo de perceber o sinal do 

zumbido mesmo que esta atividade neural continue presente nas vias auditivas, este 

tratamento chama-se habituação ou retreinamento do zumbido que baseia-se na 

plasticidade do SNC e tem como objetivo enfraquecer as alças de ativação do 

sistema límbico do sistema nervoso autônomo. Esta prática é contra indicada para 

pacientes com problemas psiquiátricos pela dificuldade na aceitação e na 

compreensão (PHILIPPI, 2011). 

Devemos frisar que TRT é diferente de Mascaramento, pois o 

mascaramento produz o alivio rápido mas não é efetivo, não promovendo nenhuma 

mudança em termos de neuroplasticidade retornando o zumbido logo após a retirada 

do som mascarador, já na habituação (TRT) o processo é lento, porém alcança 

resultados definitivos após um longo período de tempo, se o zumbido for mascarado 



deixa de ser percebido pelo córtex abruptamente, impedindo o processo gradual de 

habituação (PHILIPPI, 2011). 

Alguns tipos de medicamentos são utilizados no tratamento do zumbido: 

 Extrato de Ginkgo Biloba 761 

 Lidocaína 

 Anticonvulsivantes 

 Benzodiazepinicos 

 Antidepressivos 

 Vitaminas e complexos minerais  

4.1.8 Orientações 

Evitar substâncias estimulantes do SNC, como cafeína, álcool e tabaco os 

quais aumentam a percepção do ouvido; 

Evitar qualquer tipo de medicação ( durante da piora do zumbido); 

A exposição a ambientes ruidosos deve ser totalmente controlada a fim de 

evitar qualquer lesão maior nas células ciliadas; 

Todos devem ser orientados ao mascaramento caseiro que se trata em 

substituir o ruído do zumbido por um ruído gerado por uma fonte externa; 

Evitar ambientes silenciosos (PHILIPPI, 2011). 
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