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Introdução: O zumbido é um dos sintomas mais prevalentes em otorrinolaringologia. Já é bem 
conhecida a associação entre hipoacusia e zumbido; entretanto, poucos estudos têm abordado 
indivíduos que apresentam zumbido apesar de a audiometria estar dentro dos padrões de 
normalidade. Objetivo: Determinar a prevalência de pacientes com audição normal e com 
hipoacusia, segundo a faixa etária, entre os portadores de zumbido crônico. Materiais e métodos: 
Foi realizado um estudo de prevalência, incluindo 300 pacientes com zumbido em atendimento no 
Ambulatório de Zumbido do HCPA. Os pacientes foram divididos em quatro grupos, de acordo com a 
idade: de 16 a 20 anos (n=2), de 21 a 40 anos (n=29), de 41 a 60 anos (n=130) e de 61 a 85 anos 
(n=139). Foram definidos como limiares de perda auditiva, segundo a classificação de Davis e 
Silverman, registros menores que 25 dB na via aérea. Resultados: Dentre os pacientes analisados, 
100% dos pacientes com menos de 20 anos tinham audiometria normal. Já entre os pacientes com 
idade entre 21 e 60 anos, 31,03% apresentavam normoacusia. Nos pacientes entre 41 e 60 anos, a 
prevalência de audição normal foi de 21,5%. A faixa etária com o maior número de audiometrias 
analisados, que englobou pacientes entre 61 e 85 anos, teve a menor prevalência de audiometrias 
normais, apenas 7,2%. Conclusão: Apesar de a grande maioria dos pacientes com zumbido 
apresentarem também hipoacusia, há pacientes com audiometria normal que sofrem com este 
sintoma. Deve-se atentar para o fato de que, em pacientes jovens, a prevalência de audiometria 
normal é consideravelmente maior que em pacientes de mais idade. Assim, em pacientes mais 
jovens deve-se investigar mais intensivamente a causa deste sintoma, procurando sempre uma 
patologia de base como causa do tinnitus.    

 




