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Zumbido

n Percepção sonora sem uma fonte correspondente
n Sintoma muito prevalente: 10 a 15 % da população
n 20% repercussões importantes na qualidade de vida

(prejuízo sono, concentração e equilíbrio emocional)
n “Apito, chiado, cigarra, abelha, panela de pressão, 

cachoeira, batidas do coração, asa de borboleta…”
n Pode estar associado a distúrbios do labirinto (ex. 

labirintopatia aguda, síndrome de Meniére)
n Sintoma isolado



Zumbido

n Em 85% dos casos: associação com perda auditiva
n Multifatorial

n Sistema auditivo
n Alteração metabólicas
n Alteração cardiovascular
n Alterações odontológicas
n Alterações ósteo-musculares
n Alterações neurológicas e psiquiátricas



Causas de zumbido

n Auditivas
n Perdas condutivas

n Cerúmen
n Corpos estranhos
n Otite média aguda
n Otite média crônica
n Otite média serosa
n Costesteatoma
n Otosclerose



Causas de zumbido

n Auditivas
n Perdas neurossensoriais

n Presbiacusia
n Prauma acústico
n PAIR
n Perda auditiva

progressiva
n Ototoxicidade
n Pós infecciosa
n Neuroma do VIII par



Causas de zumbido

Alterações metabólicas

GLICEMIA

TIREÓIDE

COLESTEROL

TRIGLICÉRIDES

VITAMINA DZINCO



Causas de zumbido

Hábitos alimentares



Causas de zumbido

Hábitos alimentares



Causas de zumbido

Causas cardiovaculares

ANEMIA

BULBO DA JUGULAR ALTO

GLÔMUS JUGULAR / TIMPÂNICO



Causas de zumbido

Odontológicas / Osteomusculares

DISFUNÇÃO ATM



Causas de zumbido

Odontológicas / Osteomusculares

BRUXISMO



Causas de zumbido

Odontológicas / Osteomusculares

DOR CÉRVICO-FACIAL



Causas de zumbido

Causas psiquiátricas

Zumbido Sem zumbido

Ansiedade 26,1% 9,2%

Depressão 25,6% 9,1%

Horas de sono 7 7,21

Relationships between tinnitus and the prevalence of anxiety
and depression. Bhatt JM et a.  Laryngoscope 2016



Causas de zumbido

n Alta prevalência de ansiedade e depressão em
pacientes com zumbido

n Zumbidos mais incapacitantes com reflexo na
qualidade de vida

n Abordagem multidisciplinar
n Melhora do zumbido apenas após tratamento da 

patologia associada



Fisiopatologia do zumbido

n Lesão de células ciliadas externas, redução da aferência ao
SNC, redução da aferência inibitória sobre as células ciliadas
internas, aumento das contrações rápidas da membrana basilar

n Redução na concentração de cálcio na endolinfa e células
ciliadas internas, alteração na despolarização das cci, aumento
das contrações rápidas

n Perda auditiva (deaferentação periférica)



Envolvimento de vias auditivas

n Lesão coclear
n Deaferentação periférica
n Alteração da atividade

neuronal espontânea nas
vias auditivas centrais

n Neuroplasticidade
n Reorganização dos mapas

tonotópicos



Envolvimento de vias auditivas

Exames de neuroimagem
(SPECT, PET, RMf): 
aumento da atividade em
região temporal 
predominantemente à
esquerda

Arnold et al 1996, 
Langguth et al 2006, 
Melcher et al 2009.



Envolvimento de vias auditivas

n Zumbidos persistentes / crônicos (6 meses) 
n Causa periférica (perda auditiva)
n Cronicidade

n neuroplasticidade
n alteração secundária da atividade neuronal central

n vias auditivas
n vias não auditivas

n Ex. zumbido persistente após neurectomia VIII par 
por neuroma do acústico



Envolvimento de vias não auditivas
Zumbidos crônicos e persistentes

Sistema límbido

ATENÇÃO AUDITIVA MEMÓRIA AUDITIVA

HIPOCAMPO

GIRO DO CÍNGULO

ÍNSULA

AMÍGDALA

GIRO PARAHIPOCAMPAL



Envolvimento de vias não auditivas
Estudos mais recentes

- cx pré frontal ventral
- cx pré frontal dorso lateral (CPFDL)

CPFDL esquerdo
- conectado ao cx auditivo
- envolvimento no processamento auditivo
- modulação inibitória de estímulos auditivos não

relevantes (atenção auditiva)
- efeito facilitatório na memória auditiva
- função alterada em pacientes com zumbido

Kleinjung el 2008, Kreuzer et al. 2011, De Ridder et al 2013, Lehner et 
al 2013, Park et al 2013, Langguth et al 2014, 



Envolvimento de vias não auditivas

Azul/Atenção auditiva: giro do 
cíngulo anterior e posterior, cx 
frontal, cx parietal 

Langguth et al.2012



Envolvimento de vias não auditivas

Vermelho/Desconforto: giro do 
cíngulo anterior, ínsula, amígdala

Langguth et al.2012



Envolvimento de vias não auditivas

Cinza/Atenção auditiva: 
hipocampo, amígdala, giro
parhipocampal

Langguth et al.2012



Estimulação magnética transcraniana e zumbido

Estimulaçao magnética transcraniana: modulação 
(ativação ou inibição) da atividade cortical relacionada 
ao zumbido

Redução da intensidade do zumbido e do incômodo 
causado por ele
nVias auditivas
nVias não auditivas



EMT e zumbido

n Plewnia et al. 2003 EMT 10 Hz / 14 pacientes 
n 8 posições corticais
n Melhores resultados (8/14) em regiões temporal E e têmporo-parietal E

n Langguth et al. 2003 aplicaram EMT (1 Hz / 20 
sessões) em 1 paciente, região têmporoparietal E 
(PET)/córtex auditvo primário
n Abolição do zumbido após 3 semanas
n EMT pode induzir uma neuroplasticidade
n Ação em áreas não auditivas, mas funcionalmente conectadas a elas



EMT e zumbido

n Hoje: 61 ensaios clínicos em EMT e zumbido
n Metodologias variadas

n Amostras
n Perda auditiva associada
n Tempo de zumbido
n Lateralidade do zumbido
n Associação com ansiedade e depressão
n Local, frequência e tempo de EMT
n Grupo placebo



EMT e zumbido
n Estimulação do córtex auditivo têmporo-parietal E
n Frequência inibitório (1 Hz)
n Mais de 1000 pulsos por sessão (20 a 30 minutos)
n 5 a 10 sessões

Melhores resultados:
n Zumbidos mais recentes (menos de 2 anos)
n Perda auditiva ausente ou leve
n Sem história de ansiedade ou depressão
n Causas ”tratáveis” já resolvidas (avaliação ORL)



EMT e zumbido

n Grupo de pesquisa em zumbido do HC FMUSP
n Avaliação de pacientes com zumbido e audiometria

normal
n Disciplina de Otorrinolaringolgoa
n Disciplina de Psiquiatria
n Departamento de Medicina Nuclear

Marcondes et al, Eur J Neurol 2010



EMT e zumbido

n Estimulação magnética
n 5 dias consecutivos
n Freqüência: 1 Hz
n Intensidade: 110% do 

limiar motor
n Local: córtex têmporo-

parietal E
n Bobina em forma de 
“oito”



20 pacientes escolhidos

§ Avaliação audiológica 
§ SPECT 
§ Avaliação clínica (escala numérica + THI)

EMT real

ZUMBIDO COM AUDIOMETRIA NORMAL (n=45)

GRUPO DE PESQUISA EM ZUMBIDO

EMT placebo

§ Avaliação audiológica (após 6 meses)
§ SPECT (após 2 semanas)
§ Avaliação clínica (escala numérica + THI) por até 6m

randomização



EMT e zumbido

Avaliação clínica do zumbido pela escala numérica

Média dos valores da escala numérica na EMT real e placebo
* Dia 28: p<0,05 pré e pós EMT (teste t-pareado) 
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EMT e zumbido

EMT ativa Basal p1 Mês 1 p2 Mês 6
THI Total 29,8 ±

22,8
0,008 19,4 ±

17,6
0,496 22,8 ± 18,2

THI Físico 12,4 ±
10,1 

0,012 8,6 ± 8,0 0,138 9,2 ± 8,6

THI Emocional 9,2 ± 9,0 0,024 5,6 ± 6,7 0,096 6,6 ± 7,1

THI Catastrófico 8,2 ± 5,5 0,013 5,0 ± 5,5 0,134 7,0 ± 5,4

Avaliação clínica do zumbido pelo THI



EMT e zumbido

n Variações de estimulação
n Cx tempo-parietal contralateral ao zumbido (De Ridder et 

al. 2005, Folmer et al 2006, De Ridder et al. 2007, Lorenzo 
et al. 2010) 
n Frequências de 1 a 20 Hz
n Zumbidos crônicos responderiam melhor com altas

frequências



EMT e zumbido

n Combinação EMT
n A. Baixa frequência cx temporoparietal E
n B. Alta frequência cx prefrontal E combinada
(Langguth et a 2014, Vanneste et al 2012, De Ridder et al 
2013)

Melhores resultados em B (com EMT combinada)



Discussão

Indicação clínica:
n EMT está indicada em pacientes com zumbido
persistente

n após investigação diagnóstica completa
n controle clínico dos fatores etiológicos (metabólico, 

orientação, protetização, fisioterapia,…)
n sem resposta à medicação

n Pacientes com patologias psiquiátricas podem se 
beneficiar de EMT combinada



Discussão

n Campo recente de pesquisa
n Elucidação da fisiopatologia central associada ao
zumbido
n Zumbido é um grande desafio ao ORL
n Resposta limitada ao tratamento convencional


