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O QUE É?

• ZUMBIDO •

O zumbido é um “barulho” nos ouvidos, quando não há nenhum ruído presente. Pode se parecer com um 
apito, chiado, panela de pressão, cigarra, grilo, cachoeira, escape de ar, motor de geladeira, tum-tum-
tum, etc. Ao contrário do que muita gente pensa, o zumbido não é uma doença, mas sim um sintoma, que 
aparece por causa de diversas doenças. O zumbido é muito mais frequentes do que imaginamos, 15 a 17% 
da população mundial têm esse sintoma. Sua frequência é maior nos idosos. QUANTO MAIS RECENTE FOR O 
ZUMBIDO, MAIOR SERÃO SUAS CHANCES DE CURA!

QUAIS SÃO AS CAUSAS?
As causas podem estar nos ouvidos, próximas a ele ou a distância.
» CAUSA NOS OUVIDOS E PRÓXIMAS: Exposição ao barulho, infecções nos ouvidos, acúmulo de cera, 
presbiacusia (envelhecimento natural do ouvido), lesões no ouvido por uso de medicamentos ototóxicos, 
alterações no nervo auditivo (neurinoma do acústico – alterações na camada que envolve os nervos 
mielina), alterações cerebrais (derrames, traumatismos cranianos, etc.)
» CAUSAS A DISTÂNCIA: Problemas na coluna cervical, alterações na ATM – Articulação Tempomandibular, 
oscilações de pressão arterial, arritmia cardíaca, distúrbios da tireóide, doenças psicológicas (depressão, 
ansiedade, síndrome do pânico), erros alimentares – grandes intervalos entre as refeições, abuso de 
doces, alimentos gordurosos, cafeína.

IMPACTO NA QUALIDADE DE VIDA
Para algumas pessoas, o zumbido quase não incomoda; para outras, é muito estressante e atrapalha a 
qualidade de vida.
Às vezes, o zumbido dura 24horas por dia! Assim, pode atrapalhar o sono, diminuir a concentração no 
trabalho ou na leitura, deixar a pessoa mais ansiosa, irritada ou deprimida.

ZUMBIDO É SINAL DE ALERTA!
O zumbido avisa que algo que você não sabe ou que não deu importância, está acontecendo. Se você tem 
zumbido, procure um otorrinolaringologista.


