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RESUMO 

 
 
 
SAMELLI, A. G.   Estudo das Emissões Otoacústicas e dos Potenciais Auditivos  
       Evocados de Tronco Cerebral em Pacientes com Zumbido.   São Paulo,   
       2000.  144p.  Dissertação   (Mestrado)   -   Faculdade de Medicina,    
       Universidade de São Paulo. 
 
 
O zumbido (ou tinnitus) pode ser descrito como a percepção de um som ou ruído sem 
nenhuma estimulação acústica externa. Apesar de freqüente, ainda existem muitas 
dúvidas envolvendo o zumbido, no que se refere à sua origem e tratamento para a 
totalidade dos casos. Os objetivos do presente trabalho foram estudar a supressão das 
Emissões Otoacústicas Transitórias com estimulação contralateral e as latências, 
intervalos interpicos, bem como as amplitudes das ondas dos Potenciais Auditivos 
Evocados de Tronco Cerebral, em pacientes com zumbido e perda auditiva 
neurossensorial, causada possivelmente por exposição prolongada a níveis de pressão 
sonora elevados. Foram avaliados 30 sujeitos com zumbido (grupo Z) e 30 sujeitos 
sem zumbido (grupo C), ambos os grupos do sexo masculino e pareados quanto à 
faixa etária, tempo de exposição ao ruído e grau de perda auditiva neurossensorial 
em agudos. Os resultados mostraram homogeneidade dos dois grupos quanto à faixa 
etária, tempo de exposição ao ruído e limiares auditivos. Observou-se supressão das 
emissões menores para o grupo Z, com diferença estatística somente para a orelha 
esquerda e indícios de diferença significante para a orelha direita. Quanto aos 
Potenciais Auditivos Evocados de Tronco Cerebral, houve um aumento das latências 
e redução das amplitudes para o grupo Z, com resultados significantes para a latência 
de onda III da orelha direita e para as latências das ondas I e III da orelha esquerda. 
Com base nos achados descritos, hipotetizou-se que, nos pacientes com zumbido, o 
sistema auditivo eferente olivococlear medial seria possivelmente menos eficiente, já 
que a supressão das emissões foi menor nestes pacientes. Além disso, poder-se-ia 
supor a existência de uma possível alteração na atividade do Tronco Cerebral em 
indivíduos com zumbido, evidenciadas pelos prolongamentos das latências e redução 
das amplitudes. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

SUMMARY 

 

 

SAMELLI, A. G.   Study of Otoacoustic Emissions and Auditory Brainstem  
        Response in Patients with Tinnitus.   São Paulo,  2000.  144p.  Dissertação    
        (Mestrado)   -  Faculdade de Medicina,   Universidade de São Paulo. 
 
Tinnitus can be described as a perception of a particular sound or noise without any 
external acoustic stimulation. Though frequent, there are still many unanswered 
questions regarding tinnitus, the origin and treatment for all cases. The aim of this 
work was to study the suppression of Transitory Otoacoustic Emissions with 
contralateral stimulus and the latencies, interpeak intervals and amplitudes of 
Auditory Brainstem Response waves in patients with tinnitus and sensorineural 
hearing loss, possibly caused by prolonged exposition to high sound pressure levels. 
For that purpose, 30 individuals with tinnitus (group Z) and another 30 without it 
(group C) were studied. Both groups formed by males matched according with age, 
time exposed to noise and high-frequency sensorineural hearing loss. The results 
show homogeneous age, noise exposure time and hearing thresholds of both groups. 
Weaker suppression of emissions in group Z was observed, with significant 
statistical difference only for left ear and indicia of significant difference for the right 
ear. As for auditory brainstem response, there was an increase in latencies and 
reduction of amplitudes for group Z, with significant results for wave III latency of 
right ear and for I and III waves of left ear. Based on these findings, the theory is that 
in patients with tinnitus the medial olivocochlear efferent auditory system could 
possibly be less efficient, since the emission suppression was weaker in such 
patients. Besides, an assumption could be made that a possible alteration of 
brainstem activity takes place in patients with tinnitus, made clear by prolonged 
latencies and reduction of amplitudes in that group. 

 
 



 1
 

 

 

1 – INTRODUÇÃO  

 

 

O zumbido (ou tinnitus) pode ser descrito como a percepção de um som 

ou ruído sem nenhuma estimulação acústica externa. 

 

A prática clínica e a literatura científica evidenciam a existência de um 

grande número de pessoas com este sintoma, mesmo que não haja nenhuma 

patologia auditiva envolvida na produção do zumbido. 

 

Sabe-se que o sintoma em questão pode apresentar-se de maneiras 

variadas em cada indivíduo, determinando percepções sonoras de diferentes 

freqüências, intensidades e duração. 

 

Além disso, o zumbido provoca diferentes reações nos pacientes com 

este sintoma, podendo interferir negativamente e de forma determinante na 

vida dos mesmos. SANCHEZ (1998), em um trabalho sobre o assunto, 

mencionou registros de casos de suicídio desencadeados pelo zumbido. 
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Apesar de ser um problema freqüente, ainda há dúvidas que envolvem 

o zumbido, mesmo no meio científico. Essas dúvidas dizem respeito não só à 

origem do zumbido, como também referem-se à falta de um tratamento eficaz 

para a totalidade de pacientes com este sintoma. 

 

Uma outra dificuldade no estudo do zumbido é o fato de não existir um 

teste objetivo conhecido, apto a medir ou gravar o som percebido pelo 

paciente, nos casos de zumbido subjetivo. 

 

Existem inúmeros estudos científicos que vêm sendo desenvolvidos, 

com o intuito de solucionar as dúvidas sobre o assunto. Contudo, uma pequena 

revisão da literatura já aponta diferentes hipóteses e controvérsias que cercam 

o zumbido, mostrando ainda a presença de muitos aspectos a serem 

investigados, para que se possa chegar a conclusões definitivas capazes de 

resolver o problema de todos os indivíduos com este sintoma.  

 

Dentre os vários trabalhos sobre a origem do zumbido, há uma hipótese 

intrigante sobre o envolvimento da via auditiva eferente em sua produção. 

CHÉRY-CROZE et al (1993a); LEMAIRE e BEUTTER (1995) estudaram 

esta relação entre zumbido e sistema auditivo eferente, baseando-se, 

respectivamente, em achados de emissões otoacústicas (E.O.A.) com 

estimulação auditiva contralateral e potenciais auditivos evocados de Tronco 



 3
Cerebral (ou Auditory Brainstem Response - A.B.R.), com o objetivo de 

verificar uma falha na via eferente de pacientes com zumbido. 

 

CHÉRY-CROZE et al (1993a) utilizaram as emissões com estimulação 

contralateral, para avaliar a função do sistema eferente olivococlear medial, 

por meio da supressão das otoemissões. Os autores encontraram, nesse estudo, 

uma supressão menos eficiente em pacientes com zumbido, indicando uma 

possível falha neste sistema. 

 

Da mesma forma, segundo LEMAIRE e BEUTTER (1995), uma 

possível falha no sistema auditivo eferente, em nível de Tronco Cerebral, 

poderia ser responsável pelas alterações nas latências e amplitudes das ondas 

da ABR, gravadas em pacientes com zumbido. 

 

Assim sendo, parece lógico que o uso das emissões otoacústicas com 

estimulação contralateral, juntamente com a gravação das ondas da ABR, em 

pacientes com zumbido, possa refletir o funcionamento da via auditiva 

eferente, desde o Tronco Cerebral até a porção olivococlear medial, nestes 

indivíduos. Um estudo com estas propostas pode auxiliar na busca da origem 

do zumbido, informando se há alguma possível disfunção eferente envolvida 

na geração do sintoma, nestes pacientes. 
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Um outro aspecto importante, que diz respeito ao estudo do zumbido, 

é a população participante de uma pesquisa. Sabe-se que o zumbido consiste 

num sintoma decorrente de diversas patologias, podendo afetar diferentes 

pontos ao longo da via auditiva. Para que as variáveis relacionadas às 

diferentes etiologias do zumbido não interfiram nos resultados, é necessária 

uma população homogênea, no que diz respeito à possível causa do sintoma. 

 

Muitos trabalhos vêm estudando sujeitos expostos a ruído ocupacional 

como forma de eliminar indivíduos com zumbido de outras etiologias, já que, 

conforme suposição dos autores, nesses casos, a causa mais provável do 

sintoma seria a exposição prolongada a níveis de pressão sonora elevados, a 

qual provocaria uma lesão coclear (BARRS et al, 1994; XU et al, 1998). É 

importante ressaltar que, nesses estudos escritos principalmente na língua 

inglesa, em que os pacientes tinham zumbido causado possivelmente por 

perda auditiva induzida por ruído, foi utilizado o termo Noise Induced Tinnitus 

(ou seja, zumbido induzido por ruído); referido termo apareceu algumas vezes 

ao longo deste trabalho, sendo mantido de acordo com a tradução para o 

português, de modo a não interferir na idéia inicial dos autores citados, no que 

se refere ao aspecto causal do zumbido. 

 

Sendo assim, tendo em mente o que foi citado sobre a geração do 

zumbido, além do que foi comentado sobre Emissões Otoacústicas com 
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estimulação contralateral e ABR, o objetivo do presente trabalho foi estudar 

os achados das otoemissões e da ABR, em pacientes com zumbido expostos a 

ruído ocupacional, avaliando-se:  

 

1) A supressão das Emissões Otoacústicas Transitórias dos grupos com 

zumbido e sem zumbido; 

2) A supressão das Emissões Otoacústicas Transitórias das orelhas dos 

sujeitos com zumbido unilateral; 

3) As latências e amplitudes das ondas da ABR, além dos intervalos 

interpicos, dos sujeitos com e sem zumbido; 

4) As latências e amplitudes das ondas da ABR, além dos intervalos 

interpicos, das orelhas dos sujeitos com zumbido unilateral. 
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2 – REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

 De forma a facilitar a leitura e o entendimento do assunto, não foi 

seguida a ordem cronológica dos trabalhos comentados, preferindo-se dispô-la  

por assuntos afins.  Quanto aos sub-itens, procurou-se adotar a ordem 

cronológica. 

 

 Inicialmente, fez-se uma revisão da literatura sobre o zumbido e, 

posteriormente, uma revisão sobre a sua relação com as emissões otoacústicas 

e a ABR. 

 

2.1 - O ZUMBIDO 

 

2.1.1 – Definição 

 

 

    O zumbido (ou tinnitus) foi definido por muitos autores como sendo 

uma ilusão auditiva, ou seja, a presença de uma sensação auditiva sem a 
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ocorrência de uma estimulação acústica externa (EGGERMONT, 1990; 

JASTREBOFF et al, 1994; GERKEN, 1996; SEIDMAN e JACOBSON, 1996; 

SANCHEZ, 1997; LOCKWOOD et al, 1999). 

 

 Em uma revisão da literatura feita por NODAR (1996), foi citado que o 

zumbido já aparecia em achados escritos, desde a antiga civilização egípcia. 

Mesmo estando presente na vida das pessoas há quase 5.000 anos, esta queixa 

continua obscura em muitos de seus aspectos, como por exemplo, no que diz 

respeito à sua origem e produção. 

 

 

2.1.2 – Dados epidemiológicos 

 

 

 Segundo muitos estudos epidemiológicos reportados por diversos 

autores, o zumbido acomete de 10 a 17% da população de vários países da 

América e Europa (MCKEE e STEPHENS, 1992; ATTIAS et al, 1993; 

SEIDMAN e JACOBSON, 1996). LOCKWOOD et al (1999) comentaram, 

ainda, que um terço da população americana com mais de 55 anos apresentava 

zumbido.  
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No Brasil, estudos epidemiológicos tão abrangentes quanto os 

internacionais não foram encontrados (SANCHEZ, 1998). Contudo, existem 

alguns trabalhos publicados sobre zumbido em populações mais específicas. 

 

Por exemplo, MARTINS (1991) relatou que, de 467 pacientes que 

procuraram atendimento em uma clínica de otorrinolaringologia, 49% 

referiram o sintoma do zumbido. 

 

Da mesma forma, BRANCO et al (1997) fizeram um levantamento, 

também em uma clínica especializada, encontrando 58% de indivíduos com 

zumbido, de um total de 406 sujeitos. Destes, a maioria era mulher e tinha 

perda auditiva neurossensorial descendente. 

 

Já ZIMMERMANN (1998) estudou a prevalência do zumbido em 200 

trabalhadores expostos a ruído (18% com perda auditiva induzida por ruído, 

67% com audição normal e 15% com outros tipos de perda). A autora 

observou que 15,5% dos sujeitos tinham zumbido, sendo que a porcentagem 

aumentava bastante, ao avaliar somente a população com perda auditiva 

induzida por ruído (33,3%). Verificando as características do zumbido, a 

autora constatou que 82% dos sujeitos referiram que a sensação subjetiva de 

freqüência do sintoma estava entre 3 e 8 KHz; 7% dos sujeitos consideraram 

que a sensação de freqüência encontrava-se entre 1 e 2 KHz; 4% relataram a 
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freqüência de 250 Hz e 7% consideraram o ruído de fala como sendo mais 

semelhante à sensação do zumbido. 

 

Durante a I Semana Nacional de Prevenção da Surdez, realizada em 

1997, na maior parte do território nacional, foram atendidas 94.678 pessoas. 

Destas, 60.263 entraram na estatística técnica, uma vez que apresentaram 

questionário sobre saúde auditiva e triagem audiológica completos. 

 

Como resultados, no que se refere à questão do zumbido, 51,47% da 

população triada relatou este sintoma, dentre os quais 69,77% dos exames 

estavam alterados, o que foi estatisticamente significante, ao comparar-se este 

grupo com o outro, sem queixas (Relatório final: I Semana Nacional de 

Prevenção da Surdez, 1998). 

 

 

2.1.3 – Características 

 

 

MÖLLER (1984); FUKUDA et al (1990) descreveram o zumbido 

como sendo um sintoma e não uma doença. Como sintoma, este apresenta 

características muito variadas, diferindo nas suas manifestações e no prejuízo 

em cada paciente. 
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 NODAR (1996) afirmou que uma classificação do zumbido (embora 

não estivesse diretamente ligada ao tratamento do paciente) poderia servir 

como ponto de partida para a comunicação entre toda a comunidade médica 

científica que lida com este sintoma. O autor relatou a existência de várias 

classificações, notando-se alguns tópicos coincidentes, que abrangem a 

localização e descrição da sensação auditiva, além de uma tentativa de 

identificação da causa do zumbido. 

 

 Como foi observado em diversos estudos (EGGERMONT, 1990; 

FUKUDA et al, 1990; SEIDMAN e JACOBSON, 1996; NODAR, 1996; 

SANCHEZ, 1998), o zumbido pode ser objetivo (em casos raros, quando 

também é percebido pelo examinador) ou subjetivo (quando é ouvido somente 

pelo paciente). Pode estar presente em uma ou nas duas orelhas, ou localizado 

na cabeça.  

 

Além disso, pode apresentar características variadas quanto ao pitch 

(sensação subjetiva de freqüência), loudness (sensação subjetiva de 

intensidade), intermitência ou continuidade. No que diz respeito às etiologias 

que vêm acompanhadas por esta queixa, têm-se as mais variadas patologias de 

orelha externa, média ou interna, tronco cerebral e córtex cerebral. Perdas 

auditivas por exposição a ruído, presbiacusia ou ototóxico, bem como fatores 
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emocionais, odontológicos ou de coluna vertebral, podem também 

determinar o aparecimento deste sintoma. 

 

 SEIDMAN e JACOBSON (1996) enfatizaram, no caso do zumbido 

subjetivo, a dificuldade na investigação dos fatores que o cercam, uma vez que 

existem diversas variáveis como localização, características do som, etiologia 

e prejuízo para a vida do paciente, influenciando os estudos desenvolvidos, de 

forma determinante. Além disso, acrescentaram que, a subjetividade da 

sensação auditiva e a falta de testes para validar a presença do zumbido, 

dificultam ainda mais a busca por um tratamento específico e totalmente 

eficiente para este problema.  

 

 HENRY e MEIKLE (2000) referiram-se à suposição de que o pitch do 

zumbido correspondia à região de freqüência do audiograma, na qual houvesse 

o pico máximo de perda auditiva. Atualmente, após a realização de diversas 

pesquisas sobre a caracterização do zumbido, sabe-se que a marcação do pitch, 

correspondente ao sintoma relatado pelo paciente, pode ocorrer, praticamente, 

em qualquer região de freqüência onde haja perda auditiva e não somente na 

região de máxima perda auditiva. Este fato, associado à variedade de 

etiologias passíveis de causar o zumbido, explicaria a diversidade da sensação 

subjetiva de freqüência vivenciada pelos indivíduos com este sintoma. 
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2.1.4 – Hipóteses sobre a geração do zumbido 

 

 

 Na tentativa de esclarecer alguns aspectos relacionados ao zumbido, 

muitos autores empenharam-se em propor hipóteses sobre as possíveis causas 

para o seu aparecimento e a possibilidade de disfunções no sistema auditivo. 

Dentre elas, foram comentadas as mais conhecidas no meio científico. 

 

 MÖLLER (1984) propôs que o zumbido está freqüentemente associado 

a desordens cocleares e que poderia ser resultado de um aumento na 

velocidade de descarga espontânea das fibras do nervo auditivo, que seria 

causado por hiperatividade das células ciliadas da cóclea. Este fato ainda não 

foi definitivamente comprovado e, conforme citado pelo próprio autor, 

existem outras hipóteses sugerindo exatamente o contrário, ou seja, que o 

zumbido resultaria de uma atividade reduzida do nervo coclear.  

 

Relatou, ainda, que uma explicação genérica dos mecanismos geradores 

do zumbido não foi apresentada até o momento e muitas destas causas 

poderiam estar ligadas à cóclea, porém, o nervo auditivo e o sistema auditivo 

central poderiam, também, contribuir para a produção do mesmo.  
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Outra hipótese não descartada por MÖLLER (1984), para explicar a 

origem do zumbido, é a desmielinização das fibras nervosas ou das células 

ciliadas sensoriais, a qual poderia dar início a sinapses artificiais, facilitando a 

transmissão efáptica1 entre as fibras ou células.  

 

 MAURIZI et al (1985) afirmaram que o zumbido pode ter origem 

periférica ou central, apontando como hipóteses para a sua geração: o 

acoplamento entre os estereocílios das células ciliadas e a membrana tectória, 

a ruptura das múltiplas interconexões entre as fibras nervosas e as células 

sensoriais, ou um dano vascular, para explicar o zumbido periférico. Com 

relação ao zumbido central, colocaram como possíveis causas: seqüelas a 

procedimentos cirúrgicos, infecções virais ou lesões vasculares do córtex 

cerebral, além de alterações nos mecanismos centrais do sistema auditivo. 

 

 Várias são as hipóteses relacionando a cóclea à produção do zumbido. 

Algumas tentaram demonstrar que este sintoma e o processo ativo mecânico 

da cóclea (emissões otoacústicas espontâneas) teriam a mesma origem. 

PLINKERT et al (1990), por exemplo, encontraram correlações entre a 

existência de zumbido e a presença de otoemissões espontâneas em alguns 

pacientes com este sintoma.  
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Contudo, estudos posteriores não confirmaram este fato, já que as 

emissões otoacústicas espontâneas não puderam ser gravadas em todos os 

pacientes com zumbido (SEIDMAN e JACOBSON, 1996; SHIOMI et al, 

1997). 

 

 MÖLLER et al (1992b) propuseram um envolvimento da via auditiva 

extralemniscal no zumbido, relacionando-a com o sistema somatosensorial. 

Explicaram que o sistema extralemniscal recebe informações de várias 

modalidades sensoriais, inclusive as informações somáticas, e observaram, 

neste estudo, que estimulações somatosensoriais provocaram modificações na 

percepção do zumbido. Concluíram, então, que a percepção de certas formas 

de zumbido, bem como de certos sons, envolveria não somente as vias 

auditivas clássicas (lemniscal), mas também o sistema auditivo extralemniscal.  

 

Os autores comentaram, ainda, que o envolvimento da via 

extralemniscal no zumbido não significa a presença de alguma anormalidade 

fisiológica neste sistema, mas sim a sua participação na geração deste sintoma, 

sendo este possivelmente produzido por alguma atividade neural anormal em 

outros locais do sistema auditivo. 

 

 
1 efáptica refere-se a uma forma de comunicação celular. Duas células em contiguidade, ou seja, em contato de membrana 
muito próximo e com regiões de resistência elétrica baixa, podem trocar informações de impulsos elétricos e acumulação iônica 
extracelular. Desta forma, uma célula pode afetar a atividade da célula adjacente. 
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 MÖLLER et al (1992a) sugeriram a participação de mecanismos 

centrais na sensação do zumbido. Referiram que uma compressão vascular, em 

algumas vias neurais, poderia facilitar a interação entre fibras nervosas do 

nervo auditivo, criando, assim, uma atividade neural que seria interpretada 

pelo sistema nervoso central, de maneira similar à uma atividade neural 

evocada por um estímulo sonoro.  

 

Analogamente, ATTIAS et al (1993) afirmaram que deve existir um 

mecanismo central anormal colaborando para a produção do zumbido, uma 

vez que uma perda auditiva coclear não é pré-requisito para a sensação deste 

sintoma e, portanto, a origem do zumbido deveria ser considerada como não 

sendo, necessariamente, de origem periférica. 

 

 CHÉRY-CROZE et al (1993a) estudaram uma possível disfunção do 

sistema eferente olivococlear medial, em pacientes com zumbido. Sabe-se que 

o sistema eferente tem papel fundamental na modulação do processo ativo da 

cóclea. Os autores hipotetizaram que, possivelmente, exista uma desinibição 

da via eferente em algumas células externas e/ou internas, devido a um dano 

coclear, o que poderia resultar em uma movimentação alterada da membrana 

basilar e um conseqüente aumento da atividade basal das células ciliadas 

internas, que não foram acometidas pela lesão. Esta atividade poderia ser 
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potencializada pelos centros auditivos superiores, o que daria início, então, à 

percepção do zumbido. 

 

 De acordo com discussão de LENARZ et al (1993), as características 

do zumbido são geralmente similares nos diversos indivíduos, embora possa 

ser produzido por diferentes mecanismos. Explicaram que, várias formas de 

dano coclear devem, possivelmente, determinar uma neurofisiologia comum 

de zumbido, estando esta localizada em porções centrais do sistema auditivo, 

apesar das lesões serem periféricas. O zumbido seria resultado de uma 

desordem funcional do sistema auditivo e, em virtude de sua complexa 

estrutura e organização, os autores comentaram que seria pouco provável que 

esta disfunção estivesse confinada a uma única estrutura ou mecanismo.  

 

Desta forma, sugeriram que a geração e a representação do zumbido na 

cóclea envolveriam diversas estruturas, distribuídas por todo o sistema 

auditivo. Nestes casos, haveria uma atividade espontânea alterada, que 

simularia a presença de um sinal acústico, sem que ele existisse. Este sinal 

patológico seria processado pelas mesmas vias e estruturas auditivas, gerando, 

assim, a percepção de um som audível.  

 

Como conclusão, os autores afirmaram que uma atividade periférica 

alterada causaria inabilidade das vias auditivas centrais, que não conseguiriam 
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gerar e manter uma atividade repetida e sincrônica, resultando então, na 

percepção do zumbido. 

 

 O modelo neurofisiológico desenvolvido por JASTREBOFF em 1990, 

para explicar o zumbido, foi baseado em alguns princípios neurofisiológicos e 

psicológicos, sendo mais tarde revisados pelo próprio autor (JASTREBOFF et 

al, 1994). São eles: 

1) para cada sistema sensorial, o processamento da informação ocorre em 

vários níveis, cada qual contribuindo para que o sinal final chegue ao 

córtex e seja efetivamente processado; 

2) Todos os sub-sistemas, pertencentes ao sistema nervoso, possuem 

conexões interligadas, que resultam em um processamento simultâneo da 

informação em paralelo e cada sistema decide o tipo e extensão da resposta 

específica a ser evocada pelo estímulo; 

3) O sistema nervoso exibe um alto nível de plasticidade, que resulta em 

modificações contínuas de conexões neurais, responsáveis pelo aumento na  

transmissão de sinais importantes, bem como pela diminuição para sinais 

irrelevantes. 

4) Sinais novos para o sistema ou relativos a informações que reforçam 

significados importantes positivos ou negativos são tratados com 

relevância e evocam uma resposta emocional. As repetições de sinais já 

conhecidos e não associados a reforços positivos ou negativos de extrema 
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importância, acabam levando ao desaparecimento de qualquer resposta à 

sua presença (Ex: habituação).  

 

Desta maneira, com respaldo nos princípios enumerados acima, 

JASTREBOFF et al (1994) propuseram que todos os níveis da via auditiva e 

outros sistemas não-auditivos (particularmente o sistema límbico) têm 

participação na geração do zumbido, contribuindo em graus variados na 

emergência da sua percepção e na determinação do nível de prejuízo causado 

ao indivíduo.  

 

Acrescentaram, ainda, que a atividade neural inicia-se nas vias 

periféricas, principalmente na cóclea lesada, sendo esta atividade detectada em 

níveis mais baixos do sistema auditivo e, como seria um sinal novo, acabaria 

sendo enfatizado pelos centros subcorticais, transferido para o córtex auditivo, 

percebido como um som (zumbido) e, subseqüentemente, avaliado. Na 

maioria dos casos, a presença contínua do zumbido aliada à falta de associação 

positiva ou negativa resultaria em habituação da reação ao sinal (zumbido). 

Porém, em alguns casos, seria estabelecida uma associação negativa e isto 

iniciaria um foco de atenção a este sintoma. Esse reforço negativo (medo) 

provocaria respostas do sistema nervoso autônomo, que faria uma ligação 

neural para a detecção deste sinal, envolvendo o sistema límbico na 
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participação do processo (emoções responsáveis pelo prejuízo causado pelo 

zumbido).  

 

JASTREBOFF et al (1994) concluíram que  “as teorias propostas para 

explicar a geração do zumbido devem estar corretas quanto ao início dos 

eventos que levam a percepção deste e, de forma alguma, contradizem  o 

modelo neurofisiológico” (p. 229). 

 

 Em um estudo feito por ATTIAS et al (1996c), foram revistas hipóteses 

ligadas ao zumbido e os autores comentaram a possível existência de um 

envolvimento de atividade sensorial e/ou neural anormal ao longo das vias 

auditivas em pacientes com zumbido induzido por ruído. Essa atividade 

anormal envolveria problemas de despolarizações evocadas ou espontâneas 

das vias aferentes e eferentes do sistema nervoso, cruzamento entre fibras 

nervosas adjacentes e/ou disfunção iônica e de neurotransmissores, 

produzindo uma atividade neural dessincronizada ao longo das vias auditivas. 

 

 ATTIAS et al (1996b) reportaram-se ao estudo feito por ATTIAS et al 

(1993) em pacientes com zumbido induzido por ruído e concordaram com as 

constatações anteriores, confirmando uma alteração no processamento de 

estímulos auditivos; sugeriram um envolvimento de áreas cerebrais primárias 

(subcorticais e corticais) relacionadas com o processamento de estímulos 
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sonoros. Uma outra hipótese apresentada foi o envolvimento das vias 

eferentes, já que o processamento auditivo depende da modulação eferente. 

Contudo, em seu último estudo, os autores questionaram se as alterações 

observadas nos sujeitos eram uma conseqüência direta ou indireta do zumbido. 

 

 Com o objetivo de verificar uma possível participação eferente no 

zumbido, ATTIAS et al (1996a) desenvolveram um novo estudo avaliando 

pacientes com zumbido induzido por ruído. Foi sugerido que uma disfunção 

neural eferente, primariamente devido a uma perda na função inibitória deste 

sistema, poderia estar relacionada à produção e à sensação deste sintoma. 

 

 JACOBSON et al (1996) citaram o modelo neurofisiológico do 

zumbido, comentando que os mecanismos de atenção a este sintoma devem ter 

a capacidade de potencializar seus efeitos, podendo influenciar na maneira 

como esta imagem auditiva será permanentemente fixada no sistema auditivo 

central. 

 

 SANCHEZ (1997) fez uma revisão de hipóteses que explicam a 

geração do zumbido: 

1) dano desproporcional das células ciliadas externas e internas: 

• acoplamento permanente dos cílios das células ciliadas internas, devido 

à aproximação da membrana basilar e da tectória. Uma alteração nos 
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cílios das células ciliadas externas causaria esta aproximação, 

resultando em despolarização tônica das células ciliadas internas; 

• uma diminuição dos estímulos aferentes (dano coclear) causaria 

diminuição da inibição eferente e, desta forma, haveria livre contração 

das células ciliadas externas intactas; 

2) alteração na condução do estímulo pelas fibras do nervo coclear devido à 

perda do isolamento elétrico entre elas, resultando em atividade anormal 

das vias auditivas; 

3) problemas vasculares ou traumas cocleares poderiam levar a um 

desequilíbrio iônico coclear. Este desequilíbrio alteraria a transmissão do 

impulso elétrico, resultando em alteração na atividade neural; 

4) uma diminuição na entrada dos estímulos aferentes daria origem a uma  

hiperatividade das vias centrais, como tentativa de aumentar a percepção 

dos estímulos sonoros, inclusive o zumbido. 

 

Como suporte para a hipótese de que o zumbido seria conseqüência de 

uma atividade neural espontânea do sistema nervoso central,  LOCKWOOD et 

al (1999) citaram que o zumbido pode persistir, mesmo após completa 

transecção do nervo acústico. Nestes casos, o sintoma não poderia ser 

atribuído à cóclea, devendo portanto, ter origem central. Nesse trabalho, foi 

observada uma ativação das áreas límbicas em pacientes com zumbido. Por 

isso, os autores propuseram que a atividade espontânea no sistema nervoso 
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central estaria associada a vias neurais anormais, formadas durante 

transformações plásticas do cérebro. Estas alterações na plasticidade seriam 

responsáveis pelo zumbido, havendo também, uma ligação anormal com o 

sistema límbico, que serviria como mediador emocional de resposta ao 

sintoma. 

 

 Uma ampla revisão sobre os mecanismos envolvidos  na geração do  

zumbido foi feita por MÖLLER (2000), segundo o qual o sintoma deveria ser 

causado por desordens neurais (hiperatividade das vias periféricas ou centrais). 

As desordens periféricas encontrariam-se nos locais anatômicos do sintoma, 

enquanto as centrais estariam relacionadas a modificações na função de partes 

específicas do sistema nervoso central (SNC), situadas em locais diferentes de 

onde o zumbido seria percebido originalmente.  

 

Com relação aos mecanismos neurais do zumbido, citou que o sintoma 

poderia ser resultado de uma reorganização neural do SNC, sendo esta iniciada 

por um novo input da porção periférica ou por uma ausência de input. A 

reorganização neural, provavelmente, persiste depois que um input anormal 

cessa ou, após uma interrupção, quando o mesmo é restabelecido.  

 

As mudanças no SNC estariam ligadas à hiperatividade e 

funcionamento de vias auditivas que, normalmente, estariam inativas. Estas 
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referidas mudanças devem ser causadas por hiperestimulação ou por 

privação do input no sistema auditivo. Como exemplo, o autor colocou a perda 

auditiva induzida por ruído: é sabido que a exposição a ruído intenso causa 

danos à cóclea, porém, uma hiperestimulação também pode causar mudanças 

no funcionamento do SNC auditivo. Experimentos em animais comprovaram 

esta hipótese, demonstrando que a exposição a ruído elevado gera 

hiperexcitabilidade de neurônios do colículo inferior (CI), por meio de uma 

inibição GABAérgica reduzida, que deve ocorrer por uma redução de input 

inibitório da cóclea.  

 

Estudos realizados com idosos também indicaram a existência de 

diminuição de GABA (que age intensamente no CI) no cérebro, com a idade, 

e, esse fato poderia explicar o aumento da incidência de zumbido nessa faixa 

etária. É possível que o CI do sistema auditivo tenha papel importante no 

zumbido crônico, já que, quando a inibição GABAérgica está reduzida, os 

neurônios do CI têm sua atividade aumentada. Além disso, com uma atividade 

aumentada, os neurônios do CI formariam novas sinapses com outros circuitos 

que, normalmente, não estariam envolvidos na audição; este fato poderia 

explicar a teoria do envolvimento extralemniscal, proposta por MÖLLER et al 

(1992). 
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Para facilitar a visualização das diferentes hipóteses ligadas à geração 

do zumbido, foi elaborado um quadro, indicando os autores, as hipóteses e os 

locais comprometidos dentro da via auditiva, em relação a cada uma delas. 

 

Quadro 1: Hipóteses sobre a origem do zumbido 
Autor Ano Hipótese Acometimento 

Shulman e Seitz 1981 Dessincronização nas sinapses neurais do 
sistema auditivo, no zumbido de origem 

central (tronco cerebral) 

Tronco cerebral 

Möller 1984 Aumento na velocidade de descarga 
espontânea das fibras do nervo auditivo, 
causado por hiperatividade das células 

ciliadas da cóclea 

Cóclea 
e/ou 

Nervo Coclear 

Möller 1984 Atividade reduzida do Nervo Coclear Nervo Coclear 
Möller 1984 Dano no isolamento elétrico – 

desmielinização - entre as fibras nervosas 
ou células ciliadas, que dariam origem à 

sinapses artificiais e, consequentemente, ao 
zumbido. 

Cóclea 
e/ou 

Nervo Coclear 
e/ou Sistema 

Auditivo Central 
Maurizi et al 1985 Zumbido periférico: acoplamento entre os 

estereocílios das células ciliadas e 
membrana tectória ou ruptura das 

interconexões entre as fibras nervosas e as 
células sensoriais ou dano vascular 

Cóclea 
e/ou 

Nervo Coclear 
 
 

Maurizi et al 1985 Zumbido Central: seqüelas de 
procedimentos cirúrgicos, infecções virais 

ou lesões vasculares do córtex cerebral, 
além de alterações nos mecanismos 

centrais do sistema auditivo 

Sistema Auditivo 
Central 

Plinkert et al 1990 Origem do zumbido e das emissões 
otoacústicas espontâneas comum 

-------- 

Möller et al 1992a Uma compressão vascular em algumas 
vias neurais poderia facilitar a interação de 

fibras individuais da porção auditiva do 
VIII par, que criariam uma atividade 
interpretada como som, pelo sistema 

nervoso central 

Nervo Coclear 

Möller et al 1992b Envolvimento da via auditiva 
extralemniscal (relação da percepção do 

zumbido com o sistema somatosensorial), 
porém, não discordando de uma atividade 

neural anormal no sistema auditivo 

Sistema Auditivo 
Central 

   (continua) 
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   (conclusão) 

Autor Ano Hipótese Acometimento 
Chéry-Croze et al 1993a Disfunção no sistema eferente olivococlear 

medial devido a dano coclear. Este fato 
resultaria em desinibição de algumas 

células ciliadas internas e/ou externas, 
alterando a movimentação da membrana 

basilar, que levaria a um aumento da 
atividade basal das células ciliadas 
internas, sendo este efeito, então, 

magnificado pelos centros auditivos mais 
altos. 

Cóclea e Sistema 
Auditivo Eferente 

(Núcleo 
Olivococlear 

Medial) 

Lenarz et al 1993 Danos cocleares causariam uma desordem 
funcional do sistema auditivo, que não 

estaria confinada a apenas uma  estrutura. 
Nestes casos, a atividade espontânea das 

vias auditivas estaria alterada, simulando a 
existência de um som. 

Vias Auditivas 
Centrais 

Jastreboff et al 1994 Uma atividade neural seria iniciada nas 
vias periféricas (principalmente na cóclea 

lesada); esta atividade, sendo um sinal 
novo, seria enfatizada pelos centros 
subcorticais, e levada para o córtex 

auditivo e, às vezes, seria relacionada ao 
sistema límbico (emoções) – Modelo 

Neurofisiológico 

Cóclea e Vias 
Auditivas Centrais 

Attias et al 1996a Perda na inibição eferente, devido à uma 
disfunção neural 

Sistema Auditivo 
Eferente 

Attias et al 1996b Alteração no processamento de estímulos 
auditivos, com envolvimento de áreas 

cerebrais primárias (subcorticais e 
corticais) e envolvimento das vias 

eferentes, já que o processamento auditivo 
depende da modulação eferente 

Sistema Auditivo 
Eferente e Áreas 

Subcorticais e 
Corticais 

Lockwood et al 1999 Atividade neural espontânea alterada no 
sistema nervoso central, com participação 

do sistema límbico. A atividade espontânea 
estaria ligada às vias neurais anormais 

formadas durante transformações plásticas 
do cérebro 

Vias Auditivas 
Centrais 

Möller 2000 Hiperatividade das vias periféricas ou 
centrais. Poderia estar ligada à 

reorganização plástica do sistema nervoso 
central, por falta de input periférico ou por 
um novo input, que causaria uma abertura 
de vias auditivas, normalmente, fechadas 

Cóclea e Vias 
Auditivas Centrais 
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2.2 - EMISSÕES OTOACÚSTICAS E ZUMBIDO 

 

2.2.1 - Emissões Otoacústicas - Definição 

 

 

As emissões otoacústicas resultam da atividade das células ciliadas 

externas, que contribuem para a vibração na cóclea, sendo consideradas um 

sinal  pré-neural relacionado à onda do estímulo que chega à cóclea (KEMP, 

1989).  

 

São denominadas emissões otoacústicas transitórias, as emissões 

captadas 5 ms após um estímulo acústico apresentado, onde pode-se notar uma 

diminuição lenta dos componentes de resposta, porém, estes estão  presentes 

entre 5 a 20 ms pós-estímulo. Comumente, estes componentes são referidos 

como "eco coclear" (BRAY, 1989). 
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2.2.2 - Emissões Otoacústicas – Procedimentos para testagem 

 

 

O meio mais comum utilizado para evocar as emissões é prover um 

estímulo  muito curto e de banda larga, repetido durante 20 ms.  Desta forma, 

as emissões otoacústicas evocadas por click podem ser processadas, 

informando as condições de diferentes partes da cóclea, simultaneamente, nas  

formas de freqüência específica e freqüência seletiva (KEMP, 1989; KEMP et 

al,  1990). 

 

Os clicks usados durante a gravação das emissões, segundo BRAY 

(1989) e KEMP et al (1990), devem ser não lineares, para garantir que as 

respostas sejam realmente da cóclea, sem a contaminação de componentes 

lineares da orelha média e do ruído de fundo. A não linearidade do estímulo é 

dada com o uso de dois níveis de excitação em razão de amplitude 3:1, ou 

seja, três estímulos de um tamanho e um estímulo com três vezes este 

tamanho. 

 

O equipamento que capta as emissões também utiliza um outro método 

para separar as emissões de outros componentes da orelha, que é a latência da 

resposta, já que a resposta da orelha média e do meato ocluído dura menos de 
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2 ms, enquanto a latência das emissões otoacústicas é de 4 ms para 5 KHz a 20 

ms para 0,5 KHz. Além disso, para que o sinal final seja estável e repetido, as 

respostas gravadas consistem de duas medidas superpostas (BRAY, 1989; 

KEMP et al,1990). 

 

Para a obtenção de emissões confiáveis e sem interferência de níveis de 

ruído que impeçam a testagem, KEMP et al (1990) enfatizaram que a 

colocação da sonda é parte vital da avaliação, devendo esta ser reposicionada, 

caso as condições do estímulo e do ruído de fundo não estejam adequadas. 

 

 

 

2.2.3 - Emissões Otoacústicas – Características 

 

 

BRAY (1989) comentou que as emissões otoacústicas podem ser 

encontradas na quase totalidade das orelhas com audição normal, tanto em 

neonatos quanto em indivíduos com menos de 60 anos de idade; após esta 

faixa etária, a presença das respostas pode diminuir, uma vez que pode haver  

influência da presbiacusia. 
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Segundo investigação feita por COLLET et al (1989), as emissões 

otoacústicas nunca são encontradas quando uma perda auditiva em 1 KHz 

exceder 40 dB NA e quando a média audiométrica de 0,5; 1; 2 e 4 KHz 

exceder 45 dB NA. Com este estudo, os autores concluíram que a presença de 

emissões indica integridade funcional (total ou parcial) das células ciliadas 

externas, demonstrando audição normal em 1 KHz ou perda auditiva igual ou 

menor que 40 dB NA em 1 KHz. Já a ausência das otoemissões seria difícil de 

ser interpretada, pois pode ocorrer até em indivíduos com audição igual ou 

menor que 40 dB NA em 1 KHz. 

 

 As emissões otoacústicas evocadas por click têm sido consideradas 

úteis para prover informações da integridade coclear de uma larga faixa de 

freqüências. Foi sugerido que, em indivíduos com perda auditiva nas altas 

freqüências, a amplitude e reprodutibilidade das emissões não deveriam diferir 

das orelhas normais, pelo menos nas freqüências que ainda possuíssem 

limiares normais na audiometria. Contudo, HAUSER et al (1991) 

questionaram esta afirmação, pois as orelhas com perda auditiva poderiam ter 

energia, nas otoemissões, mais baixa do que o normal, indicando lesão coclear 

pré-clínica, nas regiões consideradas normais pelos padrões convencionais.  
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Sendo assim, os autores desenvolveram uma investigação para 

confrontar esta hipótese e observaram que as orelhas com perda auditiva nas 

altas freqüências  diferiram  significantemente das orelhas com audição 

normal, considerando-se a amplitude, espectro de energia e reprodutibilidade 

das emissões otoacústicas evocadas por tone burst, que mostraram respostas 

melhores nas orelhas com audição normal. As diferenças verificadas  não 

foram somente na região da perda auditiva (freqüências altas), mas também 

para as freqüências com limiares audiométricos normais. 

 

COLLET et al (1993) realizaram um estudo para tentar esclarecer a 

controvérsia existente sobre a influência da perda auditiva nas emissões 

otoacústicas evocadas por click. Foram testadas 931 orelhas com perda 

auditiva coclear de diversas etiologias (perda auditiva induzida por ruído, 

surdez congênita, doença de Menière, ototoxicidade), sem comprometimento 

retrococlear ou de orelha média. Os achados mostraram que a presença das 

emissões refletia o limiar auditivo da melhor freqüência auditiva e não 

somente das freqüências médias. Este fato sugeriu que a presença das 

emissões não dependia de integridade da cóclea inteira ou de audição normal, 

mas  que, pelo menos, uma freqüência entre 250 e 8000 Hz tivesse limiar igual 

ou menor que 40 dB NA.  
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 Muitos trabalhos descreveram o resultado da estimulação auditiva 

contralateral nas propriedades da cóclea ativa, que seria observado por meio 

de um  efeito supressivo nas emissões otoacústicas (COLLET et al, 1990; 

CHÉRY-CROZE et al, 1993b;  BERLIN et al, 1995; TAVARTKILADZE et 

al, 1996; PRATT et al, 1998). Este efeito supressivo estaria relacionado à ação 

do sistema eferente olivococlear sobre a atividade coclear.  

 

O sistema olivococlear se divide em lateral (com terminações pós-

sinápticas nas células ciliadas internas) e medial (com terminações pré-

sinápticas nas células ciliadas externas). Este sistema eferente olivococlear é 

ativado pela estimulação auditiva contralateral, causando diminuição na 

atividade das células ciliadas externas (pelo ramo medial), observada pela 

supressão das emissões, quando comparadas à amplitude das mesmas, em 

situação sem estimulação contralateral. 

 

 MORLET et al (1993) estudaram o desenvolvimento funcional dos 

mecanismos ativos cocleares e do sistema eferente olivococlear medial, 

comparando as emissões otoacústicas com e sem estimulação contralateral de 

neonatos pré-termo com adultos com audição normal. O sistema olivococlear 

medial é composto por neurônios mielinizados originados no núcleo medial do 

complexo olivar superior; este sistema inerva exclusivamente as células 

ciliadas externas, sobretudo contralateralmente.  
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As células ciliadas externas são responsáveis pela geração das emissões 

otoacústicas e uma estimulação acústica da cóclea de um lado causa 

modificações nas respostas das fibras aferentes da cóclea contralateral. Sendo 

assim, experimentos pregressos indicaram a possibilidade do estudo da 

atividade do sistema olivococlear eferente pela gravação das emissões 

otoacústicas na presença de estimulação acústica contralateral, que 

apareceriam com suas amplitudes reduzidas, nesta condição de teste.  

 

Os resultados deste trabalho de MORLET et al (1993) mostraram que o 

sistema olivococlear medial eferente não apresentou nenhuma atividade 

inibitória significante nas amplitudes das emissões dos neonatos pré-termo (de 

33 a 39 semanas de idade gestacional), o que diferiu dos resultados do grupo 

dos adultos. Como conclusão, os autores apontaram que a falta de atividade do 

sistema eferente, observada nos neonatos pré-termo, poderia estar ligada com 

sinapses “imaturas” (fibras eferentes não mielinizadas) ou uma imaturidade do 

complexo olivar superior. 

 

 Da mesma forma, MOULIN et al (1993); RYAN e KEMP (1996) 

citaram o uso de emissões otoacústicas com estimulação contralateral, para o 

monitoramento da atividade do sistema eferente olivococlear, por meio da 
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supressão das otoemissões de uma orelha, dada por uma ativação acústica da 

outra orelha.  

 

RYAN e KEMP (1996) referiram-se ao estímulo contralateral utilizado, 

comentando que o mais efetivo seria, geralmente, o White Noise e, quanto 

mais intenso, maior seria o efeito supressivo nas emissões. O efeito do ruído 

contralateral sobre o músculo da orelha média foi discutido, mas, nesse estudo 

ou em outros anteriores, não se observou modificação significante das 

emissões, como no trabalho de MOULIN et al (1993).  

 

RYAN e KEMP (1996) ainda citaram que as gravações das emissões 

em humanos são únicas para cada orelha, diferindo sobremaneira nas 

freqüências contidas e amplitudes. Este fato foi observado, da mesma forma, 

na magnitude do efeito do ruído contralateral, que reduziu diferentemente a 

amplitude das emissões otoacústicas transitórias nos sujeitos desse trabalho. 

Os autores concluíram que esta grande diferença individual deveria estar 

relacionada aos geradores das emissões, que não são igualmente saturados, 

dentro do alcance do estímulo usado. Desta forma, as características do 

gerador das emissões transitórias, assim como o estado de saturação, são 

importantes, quando o objetivo é avaliar a influência da atividade neural 

eferente, na cóclea. 
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 No estudo realizado por GIRAUD et al (1996), foram gravadas as 

emissões otoacústicas com estimulação contralateral de 34 sujeitos, para 

verificar a ação do sistema eferente olivococlear. Demonstrou-se que, em 28 

sujeitos, a estimulação contralateral reduziu as emissões em todas as 

freqüências gravadas. Em 3 sujeitos testados com paralisia de Bell (paralisia 

do nervo facial que inerva o  músculo estapédio), não houve diferença, no que 

diz respeito ao efeito supressivo, sugerindo que o reflexo estapediano não 

participa diretamente deste efeito. Em 3 pacientes com neurotomia vestibular 

unilateral (onde supõe-se a ocorrência de eliminação das fibras eferentes, que 

inervam a cóclea, caminhando juntamente com o nervo vestibular), o efeito 

supressivo foi bastante reduzido do lado “sem eferência”, contudo, não foi 

totalmente ausente, sugerindo que a integridade das fibras olivococleares é 

necessária para a obtenção de um completo efeito supressivo. 

 

 HILL et al (1997) estudaram a supressão das emissões otoacústicas, 

pela estimulação sonora contralateral, resultante da ação da via eferente 

olivococlear. Obtiveram os tempos médios da ocorrência da supressão das 

emissões, depois do início do ruído contralateral, que ficaram entre 7 e 20 ms. 

Os autores citaram que usando a janela para análise das emissões de até 20 ms, 

existem menores chances de artefatos afetarem os resultados gravados. 
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2.2.4 – Estudos sobre a relação entre Emissões Otoacústicas  e Zumbido 

 

 

 Foram apresentados alguns estudos, buscando relacionar a atividade do 

sistema eferente com as otoemissões, além de relacioná-lo a um possível 

envolvimento na geração do zumbido, já que algumas hipóteses apontam este 

sistema como participante do processo do zumbido. 

 

 COLLET et al (1992) realizaram um estudo com 21 sujeitos, que 

apresentavam perda auditiva neurossensorial de variadas etiologias, 

comparando-os com 40 indivíduos cuja audição era normal. Os autores 

queriam avaliar o funcionamento do sistema olivococlear medial destes 

indivíduos, com base nas emissões otoacústicas evocadas com estimulação 

acústica contralateral.  

 

Foi observado que a supressão das emissões, devido à estimulação 

contralateral, ocorreu tanto nos indivíduos com audição normal, quanto nos 

sujeitos com perda auditiva neurossensorial, apesar de existir grande 

variabilidade individual. Em apenas um caso com perda auditiva, houve um 

paradoxal aumento das emissões, o qual os autores hipotetizaram estar 

relacionado ao sintoma relatado pelo paciente (zumbido). Este fato foi 
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explicado como estando ligado com um mau funcionamento do sistema 

eferente olivococlear. 

 

 Com o objetivo de estudar a possível relação entre zumbido e dano 

coclear, MC KEE e STEPHENS (1992) utilizaram um grupo de indivíduos 

com audição normal, onde metade queixava-se  de zumbido. Como resultados, 

obtiveram dados semelhantes, no que diz respeito aos limiares auditivos e 

audiometria de altas freqüências, além de respostas evocadas de tronco 

cerebral, nos dois grupos. No que se refere às otoemissões, os pacientes com 

zumbido tiveram respostas piores que o grupo sem zumbido, indicando, assim, 

algum dano coclear. Os autores concluíram que, apesar da existência de  um 

audiograma normal, a geração das emissões, nestes pacientes, estava afetada; 

contudo, a natureza e extensão do prejuízo coclear eram desconhecidas, 

porém, este prejuízo não fora suficiente para determinar limiares auditivos 

piores que 20 dB NA, no audiograma de  tons puros.  

 

Em um outro estudo com as mesmas características anteriores, mas que 

incluía também pacientes com perdas auditivas, os resultados encontrados 

foram semelhantes, já que foram observadas diminuições significantes nas 

amplitudes das emissões otoacústicas por produto de distorção dos pacientes 

com zumbido, quando comparados a indivíduos sem zumbido (SHIOMI et al, 

1997). Concluíram, então, que poderia existir uma disfunção nas células 
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ciliadas externas dos pacientes com zumbido; porém, citaram que os 

mecanismos deste sintoma permaneciam obscuros, mas afirmaram que as 

emissões por produto de distorção poderiam ser usadas como avaliação 

objetiva destes pacientes. 

  

  CHÉRY-CROZE et al (1993a) estudaram o papel do sistema eferente 

nos mecanismos do zumbido. Os autores testaram a efetividade do sistema 

eferente olivococlear medial, nos pacientes com zumbido, por meio da 

comparação das amplitudes das emissões com e sem estimulação contralateral, 

expressada por uma atenuação equivalente. Os achados demonstraram que, 

nos pacientes com zumbido unilateral, o sistema eferente parecia ser menos 

eficiente no lado do zumbido, quando comparados os valores de atenuação 

equivalente.  

 

Além disso, observou-se que, quando o zumbido estava presente uni ou 

bilateralmente, uma alteração do funcionamento olivococlear medial sempre 

era constatada em uma orelha pelo menos e na freqüência precisa do zumbido, 

podendo afetar também outras escalas de freqüência. Apesar da lateralização 

desta alteração geralmente afetar o lado com o zumbido, observou-se o oposto 

em 3 dos 20 casos.  
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Concluíram, assim, que as áreas da freqüência do zumbido e/ou em 

volta destas “escapam” da inibição do sistema eferente olivococlear medial. 

Porém, surgiu uma dúvida a respeito desta alteração: se a falha no sistema 

eferente é causadora do zumbido ou se é uma conseqüência da sua existência. 

 

 Segundo ATTIAS et al (1996a), estudos prévios usando otoemissões 

têm reportado que a estimulação auditiva contralateral seria menos efetiva em 

pacientes com zumbido, como por exemplo, o estudo de CHÉRY-CROZE et 

al (1993a). Contudo, outras investigações têm concluído que não existe um 

parâmetro genérico a respeito do zumbido e do funcionamento do sistema 

eferente olivococlear medial. Comentaram, também, que as constatações 

contrastantes da literatura poderiam ser conseqüência da avaliação de 

pacientes com zumbido de diversas etiologias, que afetavam locais diferentes 

ao longo das vias auditivas, além do uso de diferentes técnicas de gravação e 

análise das emissões.  

 

Deste modo, acrescentaram que uma avaliação precisa da atividade 

eferente em pacientes com zumbido requer uma população homogênea, com 

uma patologia conhecida e comum do sintoma, além de fatores controlados 

como limiares auditivos, idade, duração do aparecimento do zumbido e 

aspectos gerais de saúde.  
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Sendo assim, os autores utilizaram pacientes com zumbido induzido por 

ruído, para estudarem o efeito da estimulação auditiva contralateral sobre as 

emissões, comparando-os sempre com grupos homogêneos, ou seja, pacientes 

com perda auditiva induzida por ruído e sem zumbido e com audição normal e 

sem zumbido. Os resultados mostraram que as emissões gravadas na ausência 

de estimulação contralateral não diferiram para os sujeitos com e sem 

zumbido, independentemente das suas configurações audiométricas. Este fato 

demonstrou que o zumbido não estaria associado à atividade das células 

ciliadas externas, ou que as técnicas empregadas não foram capazes de 

identificar esta relação. Na presença de estimulação contralateral, as emissões 

diferiram significantemente entre os pacientes com zumbido e o grupo 

controle. Isto também foi observado em pacientes com zumbido unilateral.  

 

Por isso, os autores afirmaram que a atividade eferente, demonstrada 

pela resposta das células ciliadas externas, está anormal nos pacientes com 

zumbido (a inervação eferente destas células estaria prejudicada e/ou as 

células ciliadas externas estariam respondendo anormalmente à estimulação 

eferente). Além disso, foi salientada a possibilidade de haver envolvimento 

das vias auditivas eferentes inteiras, desde o córtex até a cóclea, fato este que 

poderia estar afetando o sistema olivococlear medial.  
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2.3 – Potenciais Auditivos Evocados de Tronco Cerebral e Zumbido 

 

2.3.1 - Potenciais Auditivos Evocados de Tronco Cerebral - Definição e 

           Gênese das Ondas 

 

 

 Os Potenciais Auditivos Evocados de Tronco Cerebral ou audiometria 

evocada de tronco cerebral foi inicialmente sistematizada em humanos por 

Jewett, em 1971. Potenciais elétricos foram então descritos, na forma de uma 

multionda com cinco deflexões e, às vezes, mais duas, sendo estas numeradas 

por algarismos romanos de I a VII (SEQUEIRA e FUKUDA, 1988). 

 

 Existe uma certa polêmica quanto às estruturas relevantes na gênese das 

ondas da ABR, dentro do sistema auditivo. O trabalho de SEQUEIRA e 

FUKUDA (1988) utilizou a classificação proposta por Brackmann (1977):  

• Onda I: ativação das fibras do nervo acústico; 

• Onda II: resposta dos núcleos cocleares; 

• Onda III: origina-se no complexo olivar superior; 

• Onda IV: núcleo ventral do lemnisco lateral; 

• Onda V: colículo inferior; 
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• Ondas VI e VII: menos constantes, poderiam originar-se no corpo 

geniculado medial e ao nível talâmico. 

 

CHAPCHAP (1996) citou a classificação proposta por Möller et al 

(1981), onde: 

• Onda I: porção distal ao tronco cerebral do nervo auditivo; 

• Onda II: porção proximal ao tronco cerebral do nervo auditivo; 

• Onda III: núcleo coclear; 

• Onda IV: complexo olivar superior; 

• Onda V: lemnisco lateral; 

• Onda VI: colículo inferior; 

• Onda VII: corpo geniculado medial. 

 

Já MÖLLER et al (1994) comentaram que, após muitos estudos 

controversos, foi estabelecido em humanos, assim como em animais pequenos, 

que o pico I é gerado pelo nervo auditivo quando deixa a cóclea e o pico II é 

gerado pela porção intracraniana do nervo auditivo. O pico III é gerado 

principalmente pelo núcleo coclear, podendo haver contribuições do complexo 

olivar superior. Quanto à onda IV, ainda existem muitas controvérsias, porém, 

acredita-se que seja gerada pelo complexo olivar. A onda V teve sua 
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confirmação neste estudo, como sendo gerada pelo lemnisco lateral, próximo 

ao colículo inferior. 

 

 CASTRO JR. e FIGUEIREDO (1997) também reportaram-se às 

estruturas auditivas participantes da geração de cada onda da ABR,  

comentando, ainda, que alterações retrococleares poderiam ser detectadas e 

localizadas ao longo do sistema auditivo, por meio deste potencial. 

 

 

2.3.2 - Potenciais Auditivos Evocados de Tronco Cerebral – Parâmetros  

            para realização do exame e Características 

 

 

 Segundo HALL (1990), as ondas da ABR são captadas por eletrodos, 

podendo ser desencadeadas por clicks de curta duração, suficientes para 

provocar uma resposta sincrônica de muitos neurônios. O autor comentou que 

a duração do estímulo não teria influência marcada sobre as latências ou 

amplitudes das ondas da ABR. 

 

 Além disso, citou que a taxa de repetição dos estímulos de 19,8 clicks 

por segundo teria pouco efeito sobre as respostas dos potenciais auditivos. 

Quanto à polaridade do click utilizada, referiu que, quando a polaridade é a 
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rarefeita, há uma movimentação mais rápida da membrana basilar e esta é a 

polaridade mais usada para fins clínicos. 

 

 Com relação aos fatores que influenciariam nos resultados da ABR, 

HALL (1990), de acordo com revisão da literatura, comentou que muito já foi 

estudado sobre o assunto, parecendo que perda auditiva nas altas freqüências 

não influenciava, pronunciadamente, nas ondas da ABR, até atingir 60 dB NA 

em 4 KHz. Quando presente, essa influência se daria, sobretudo, na latência da 

onda V; acrescentou, ainda, que correções para perdas auditivas cocleares não 

eram, provavelmente, necessárias para a maioria dos pacientes.  

 

 Da mesma forma, citou que alguns autores referiam um aumento 

significante do intervalo de onda I-V em indivíduos com idade entre 60 e 86 

anos, implicando em um envolvimento de Tronco Cerebral.         
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2.3.3 – Estudos relacionando os Potenciais Auditivos Evocados de Tronco  

            Cerebral e o zumbido  

 

 

 Fundamentando-se em hipóteses que ligam o zumbido a alterações do 

sistema auditivo ao nível de Tronco Cerebral, alguns trabalhos foram 

apresentados. 

 

 SHULMAN e SEITZ (1981), baseados na média de 1 a 4 KHz do 

audiograma, citaram que perdas auditivas maiores do que 70 dB não 

respondem bem à ABR, pois a perda auditiva mais a presença de zumbido 

poderiam mascarar as ondas gravadas, principalmente a onda I. Nesse 

trabalho, os autores estudaram o zumbido de origem central, por meio da 

avaliação das ondas da ABR, em alguns pacientes com esta queixa. Desta 

forma, demonstraram que pacientes com zumbido central apresentaram 

mudanças evidentes na morfologia das ondas, além de interferências 

constantes de “ruído” durante as gravações e variabilidade na aproximação das 

respostas (latências e amplitudes). Concluíram que estes resultados 

evidenciavam uma dessincronização das sinapses neurais e que o zumbido 

influenciaria na transmissão sonora, que pôde ser observada nas mudanças das 

ondas, indicando uma alteração ao nível de tronco cerebral.  
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Comentaram, ainda, que o zumbido de origem periférica mostrava 

ondas da ABR com latências normais e, às vezes, com leve atraso da onda I, o 

que não poderia estar relacionado aos limiares auditivos. 

 

 Com o intuito de diferenciar zumbido de origem periférica e central, 

por meio de uma avaliação objetiva, MAURIZI et al (1985) realizaram testes 

com ABR em sujeitos com zumbido idiopático unilateral. Os sujeitos foram 

divididos em dois grupos, de acordo com a presença ou ausência de 

mascaramento residual do zumbido (grupo A+, com presença de 

mascaramento  e grupo A-, com ausência). Os resultados mostraram que, no 

grupo A+, a maioria dos parâmetros alterados se referiam à ocorrência das 

ondas I e III e aos valores de latência prolongados da onda I, para as orelhas 

com zumbido, que diminuíram após o mascaramento. Já no grupo A-, nas 

orelhas com zumbido, houve aumento na latência de onda V, devido ao leve 

aumento do intervalo I-III, enquanto o intervalo III-V estava normal.  

 

Reportando-se ao estudo de SHULMAN e SEITZ (1981), MAURIZI et 

al (1985) concluíram que os sujeitos deste estudo, que mostraram a latência da 

onda I alterada (grupo A+), provavelmente, apresentavam uma lesão periférica 

e os que tiveram a latência da onda V alterada (grupo A-) apresentavam uma 

lesão de tronco cerebral baixo, uma vez que assumiram a geração periférica da 

onda I e, a geração das outras ondas, por estruturas do tronco cerebral. 
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 JACOBSON et al (1991) realizaram um estudo onde os sujeitos 

apresentavam zumbido e perda auditiva, comparando campos magnéticos 

corticais evocados auditivamente (M100 – M200) destes pacientes, com um 

grupo controle com audição normal e sem zumbido. Além desta comparação, 

foi feita uma análise com ABR, não demonstrando alteração alguma em 

ambos os grupos. Quanto às respostas M100 e M200 , não houve diferença entre 

os grupos com e sem zumbido, não confirmando a hipótese de que existiria a 

participação do córtex cerebral na geração do zumbido. 

 

 Utilizando a audiometria de altas freqüências e a ABR, MCKEE  e 

STEPHENS (1992) avaliaram sujeitos com e sem zumbido, ambos os grupos  

com audição normal. Dos indivíduos com zumbido, 78% apresentavam o 

sintoma bilateralmente, enquanto o restante possuía zumbido em uma só 

orelha, distribuído de forma equilibrada entre as orelhas direita e esquerda. 

Nos dois grupos, não houve diferença entre a média de idade e a distribuição 

por sexo. Os resultados não mostraram diferenças significantes quanto aos 

limiares auditivos, audiometria de altas freqüências e latências da ABR, 

evidenciando que não houve influência do tronco cerebral na determinação do 

zumbido, nestes indivíduos. 
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 MÖLLER et al (1992b) e MÖLLER et al (1994) constataram que as 

ondas da ABR, gravadas na porção intracraniana do VIII par em pacientes 

com zumbido, não indicaram anormalidades no pico da onda III, mas 

apresentaram uma leve (porém significante) alteração na latência do pico V, 

quando comparou-se estes pacientes a outros com o mesmo grau de perda 

auditiva, contudo sem zumbido. Sobre estes achados, comentaram que, devido 

ao pequeno número de sujeitos avaliados e em virtude da leve alteração da 

onda V nos pacientes com zumbido, os resultados deveriam ser interpretados 

com cuidado. 

 

Os autores acrescentaram já estar estabelecido que o gerador da onda V 

da ABR seria a terminação do lemnisco lateral no colículo inferior e, sendo 

assim, o colículo inferior poderia contribuir pouco para os resultados obtidos 

na ABR. Por isso, modificações nas latências do pico V poderiam ter 

influência de mudanças nas funções de estruturas caudais ao lemnisco lateral.  

 

Desta forma, concluíram que, não havendo diferença para as latências 

do pico III gerado pelo núcleo coclear e, uma vez havendo somente 

modificações nas latências do pico V em pacientes com zumbido, as mudanças 

observadas poderiam ser um reflexo de alterações no complexo olivar 

superior. Além disso, qualquer alteração no colículo inferior poderia não ser 
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detectada pela ABR, mas sim por meio dos campos magnéticos evocados por 

som, originados nos centros auditivos mais altos. 

 

 ATTIAS et al (1993) estudaram os potenciais auditivos tardios (Event 

Related Potentials - N1, P2 e P3), tempo de reação (RT) e ABR, em pacientes 

com zumbido induzido por ruído, comparando-os com um grupo controle com 

as mesmas características de perda auditiva, etiologia e idade, para explorar se 

existia um possível déficit na atividade auditiva neural central e se processos 

cognitivos e/ou perceptuais teriam efeito sobre a sensação subjetiva do 

zumbido ou contribuiriam para com ela. Os resultados demonstraram não 

haver diferença significante dos parâmetros da ABR e do tempo de reação, 

entre os dois grupos.  

 

Quanto aos potenciais auditivos tardios, houve uma redução consistente 

nos componentes, sem mudanças nas latências das ondas, no grupo com 

zumbido. A diminuição na amplitude destes componentes sem alteração das 

latências foi atribuída, pelos autores, a uma redução no número de neurônios 

respondendo e/ou diminuição na sua atividade e/ou aumento na 

dessincronização destes, refletindo alteração no processamento cognitivo do 

estímulo auditivo, que se oporia ao funcionamento normal do tronco cerebral 

auditivo, manifestado nos resultados normais da ABR. Sendo assim, os 
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autores propuseram que estes resultados refletiam um processamento central 

atenuado ou anormal, associado à sensação do zumbido. 

 

 As respostas de tronco cerebral de 355 pacientes com zumbido uni ou 

bilateral foram estudadas por LEMAIRE e BEUTTER (1995). Este grupo foi 

dividido em subgrupos, conforme o lado acometido e a simetria da perda 

auditiva, objetivando avaliar os efeitos do zumbido no sistema auditivo 

central, comparando estas respostas com um grupo controle de 129 pacientes 

cuja audição era normal. Observou-se uma diferença significante nas latências 

e redução das amplitudes no grupo com zumbido, em relação ao grupo 

controle.  

 

Para tentar eliminar o efeito da perda auditiva maior do lado acometido 

pelo zumbido, selecionou-se um número igual de homens e mulheres com 

perda auditiva simétrica; nesta análise, o zumbido estava sempre associado ao 

aumento significante das latências de 0-I e I-V, no lado acometido pelo 

sintoma, com uma redução significante nas amplitudes das ondas I e III e, às 

vezes, da onda V, no grupo com zumbido do lado direito.  

 

Quanto à perda auditiva assimétrica, o comprimento da latência de 0-I 

no lado acometido pelo zumbido foi aumentado, além do comprimento da 

latência contralateral 0-I, da latência I-III esquerda e I-V direita no grupo L 
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(zumbido do lado esquerdo), da latência I-V direita e esquerda no grupo R 

(zumbido do lado direito) e I-III e I-V no grupo BI (zumbido em ambas as 

orelhas). Além disso, todas as amplitudes de onda estavam diminuídas em 

todos os subgrupos de pacientes com zumbido, em comparação ao grupo 

controle, principalmente das ondas I e III.  

 

Desta forma, os autores sugeriram que as alterações que poderiam ser 

atribuídas ao zumbido eram a latência da onda I associada a uma redução 

significante nas amplitudes de ondas I e III; outras modificações nas latências 

e amplitudes pareciam estar relacionadas à perda auditiva. Sugeriram também 

que estes resultados permitiam a divisão dos pacientes com zumbido em dois 

grupos: zumbido “central” (onde a latência I-V homolateral era maior do que a 

latência I-V contralateral) e zumbido “periférico” (onde a latência I-V 

homolateral era menor do que a latência I-V contralateral); assim, o grupo 

com audição simétrica e latências simétricas poderia corresponder ao grupo 

com zumbido “central” e o outro, com perda auditiva neurossensorial, 

corresponderia ao grupo com zumbido “periférico”.  

 

Como conclusão dos achados, nos quais os sujeitos com zumbido 

apresentaram a latência 0-I aumentada e as amplitudes I e III reduzidas, os 

autores fizeram uma comparação com estudos em animais, onde uma 

destruição do núcleo tegmentar causava modificação semelhante. Por este 
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motivo, propuseram que os sujeitos com zumbido poderiam ter uma disfunção 

no núcleo tegmentar, que faz parte do sistema eferente medial. 

 

 ATTIAS et al (1996b) buscaram confirmar que o processamento do 

estímulo auditivo em pacientes com zumbido estaria alterado. Para isso, 

utilizaram os potenciais auditivos tardios gravados em sujeitos com zumbido 

induzido por ruído e comparados a uma população homogênea sem zumbido. 

Realizaram também a ABR nos dois grupos, porém, todos os potenciais 

estavam dentro dos limites normais. Por outro lado, houve uma diferença 

significante no prolongamento das latências N1, N2 e P3 (Potenciais Tardios) 

nos pacientes com zumbido, sugerindo disfunção no processamento da 

informação cortical associada primariamente a estímulos auditivos, nestes 

pacientes. 

 

 Outra investigação desenvolvida por ATTIAS et al (1996c) questionou 

o papel do tronco cerebral no zumbido, já que alguns estudos anteriores 

mostraram não haver diferença de respostas do componente dos potenciais de 

ação, nem nas respostas auditivas de tronco cerebral entre grupos com 

zumbido e sem zumbido. Por outro lado, citaram outros trabalhos pregressos 

onde latências das ondas da ABR (I, III, V e III, V) estavam prolongadas em 

pacientes com este sintoma, quando comparados a pacientes sem zumbido, 
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pontuando uma alteração na atividade do tronco cerebral, o que poderia refletir 

uma disfunção das vias auditivas eferentes.  

 

Assim, as diferenças encontradas, nos achados relacionando a ABR 

com o zumbido, foram explicadas, pelos autores, como resultante de diversos 

fatores, dentre os quais as diferenças na etiologia do zumbido, métodos de 

gravação da ABR e seleção dos grupos controle. Por este motivo, os mesmos 

realizaram um estudo da atividade de tronco cerebral auditiva evocada, com 

um grupo homogêneo de pacientes com zumbido crônico induzido por ruído, 

comparando-os a um grupo controle cuidadosamente pareado em idade, 

audição e exposição a ruído militar. No grupo com zumbido, 62% dos sujeitos 

apresentavam zumbido bilateral e 48%, zumbido unilateral. Os resultados 

mostraram um aumento significante no componente III para os pacientes com 

zumbido, quando gravado ipsilateralmente em resposta ao estímulo padrão.  

 

Já que as ondas da ABR não têm origem em uma única estrutura 

anatômica, os autores concluíram que se deveria ter cuidado ao relacionar esta 

anormalidade da onda III a um local específico do tronco cerebral, assumindo-

se que a onda III envolve o núcleo coclear, corpo trapezóide e complexo olivar 

superior. Concluíram, também, que a atividade neural associada à onda III da 

ABR deveria estar parcialmente envolvida na sensação final do sintoma, nos 

pacientes com zumbido induzido por ruído, e estes resultados não eram 
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evidência de envolvimento do tronco cerebral no zumbido, porém, serviam de 

base para investigações complementares de uma possível alteração funcional, 

nestes pacientes. 

 

 SANCHEZ (1997) realizou um estudo com pacientes com zumbido (36 

orelhas divididas em dois grupos – Z1: limiares auditivos menores do que 20 

dB NA e Z2: limiares auditivos maiores do que 20 dB NA), comparados a um 

grupo controle sem zumbido (72 orelhas divididas em dois grupos – C1: 

limiares auditivos menores do que 20 dB NA e C2: limiares auditivos maiores 

do que 20 dB NA). Uma análise das respostas evocadas de tronco cerebral foi 

feita, indicando um aumento significante das latências das ondas I e III nas 

orelhas Z1, quando comparadas com C1. Nenhuma outra modificação foi 

encontrada, no que diz respeito às outras ondas, nem à comparação dos grupos 

Z2 / C2. A autora concluiu que estes resultados concordavam com outros 

achados pregressos, podendo evidenciar uma associação das alterações da 

ABR com a fisiopatologia do zumbido, que seria gerado perifericamente 

(alteração da onda I). 
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3.1 - CASUÍSTICA E MÉTODOS  

 

3.1.1 - CASUÍSTICA  

  

 

Foram estudados 60 indivíduos, sendo 30 com zumbido e 30 sem 

zumbido. Todos os pacientes participantes da pesquisa eram funcionários da 

Universidade de São Paulo e trabalhavam em locais com níveis de pressão 

sonora elevados (Exemplo: marcenaria, carpintaria, pré-moldados etc.). Além 

disso, como critérios para a inclusão dos mesmos na pesquisa, foram 

observados os seguintes aspectos: 

• Sexo masculino - como forma de excluir possíveis variáveis ligadas 

ao sexo. 

• Faixa etária menor ou igual a 50 anos – para tentar diminuir os 

efeitos da presbiacusia. A presbiacusia é uma perda auditiva 

neurossensorial que atinge, geralmente, pacientes com mais de 60 anos, 

podendo afetar a cóclea, nervo auditivo e processamento auditivo 

central - núcleos auditivos superiores (BENTO et al, 1998); portanto, 

poderia influenciar nos resultados da audiometria, emissões 

otoacústicas e ABR. A faixa etária dos sujeitos encontra-se no Anexo 

A. 
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• Exposição a ruído ocupacional com níveis de pressão sonora 

elevados, maior do que 5 anos, o que, potencialmente, poderia causar 

perda auditiva neurossensorial coclear (BARRS et al, 1994; XU et al, 

1998). Somente participaram do estudo, funcionários de seções 

apontadas pelo Serviço Especializado em Segurança e Medicina do 

Trabalho (SESMET), como tendo intensidade de ruído realmente 

nociva (maior que 85 dBA). A medição dos níveis de ruído é feita pela 

própria equipe do SESMET. O tempo de exposição ao ruído de cada 

indivíduo está no Anexo B. 

• Presença de Perda Auditiva Neurossensorial nas altas 

freqüências (acima de 2 KHz), provavelmente, devido à exposição de 

longo termo a um ruído intenso, segundo hipótese diagnóstica feita pelo 

médico do trabalho do SESMET. Para que a perda auditiva não 

comprometesse os resultados das Emissões Otoacústicas e da ABR, os 

limiares auditivos dos sujeitos do grupo experimental e do grupo 

controle estavam dentro dos limites normais (< 25dB NA), nas 

freqüências de 0,25 a 1 KHz (COLLET et al, 1989; HALL, 1990; 

COLLET et al, 1993; LEMAIRE e BEUTTER, 1995). Os limiares 

auditivos de cada indivíduo, além das médias dos limiares por 

freqüência, para os dois grupos, encontram-se no Anexo C. 
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• Para os pacientes com zumbido, o sintoma deveria estar 

presente por mais de um ano, ser de caráter constante, podendo ser 

uni ou bilateral.  Utilizou-se este critério de tempo de, no mínimo, um 

ano, com o intuito de selecionar indivíduos que, realmente, 

apresentassem zumbido constante e permanente. A caracterização dos 

indivíduos quanto ao lado acometido pelo zumbido está no Anexo D. 

 

Isto posto, os 60 indivíduos constituíram dois grupos (com zumbido e 

sem zumbido), homogêneos entre si, diferindo apenas no que diz respeito à 

presença do zumbido, permitindo, assim, a tentativa de eliminar a maior parte 

de outras variáveis que não as relacionadas ao zumbido (Ex: diferentes 

etiologias de perdas auditivas, assimetria entre os limiares auditivos das duas 

orelhas, presbiacusia, variáveis relacionadas ao sexo etc.). 

 

 

3.1.2 - PROCEDIMENTOS  

 

 

 A seleção dos indivíduos para a pesquisa foi feita com base nos 

arquivos do Setor de Audiologia Clínica do Curso de Fonoaudiologia da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), de forma que 

foram convidados a participar apenas os indivíduos que se enquadravam nos 
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critérios já expostos, por intermédio do médico responsável pelo SESMET da 

Prefeitura da Cidade Universitária da Universidade de São Paulo. 

 

 Quando convocados, os pacientes eram informados sobre o caráter 

voluntário da investigação, sobre os exames que seriam realizados e sobre a 

ausência de quaisquer riscos à saúde, durante os procedimentos. Estes 

deveriam assinar o termo de consentimento para participação no estudo, 

segundo as Normas Éticas vigentes na FMUSP, para a pesquisa com seres 

humanos (Anexo E). 

 

 Todos os testes foram desenvolvidos no Centro de Docência e Pesquisa 

em Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da FMUSP, sediado 

na Cidade Universitária. 

 

 Como parte dos procedimentos feitos com os 60 indivíduos, tem-se: 

• Anamnese; 

• Audiometria Tonal Limiar; 

• Imitanciometria; 

• Análise das Emissões Otoacústicas Transitórias; 

• Análise das Emissões Otoacústicas Transitórias com Estimulação 

Contralateral; 
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• Potenciais Evocados de Tronco Cerebral (ABR); 

• Nos pacientes com zumbido, foram estudadas, também, as características 

deste sintoma (sensação subjetiva de freqüência - pitch e sensação subjetiva de 

intensidade - loudness), por meio da Acufenometria. 

 

A seguir, foram apresentados os parâmetros utilizados em cada um dos 

procedimentos: 

1) Anamnese: de maneira geral, foram coletadas informações sobre o 

histórico médico (audiológico, cirurgias, doenças, medicamentos e 

antecedentes familiares), o histórico ocupacional (exposição a ruído, tempo, 

uso de protetor auricular), bem como exposição a ruído em atividades de 

lazer (Anexo F).  

 

2) Audiometria Tonal Limiar: por meio desta, iniciada pela melhor 

orelha, e seguida pela orelha contralateral, determinou-se os limiares por 

via aérea (de 0,25 a 8 KHz) e por via óssea (de 0,50 a 4 KHz, nas 

freqüências com limiares maiores do que 20 dB na via aérea). A testagem 

foi realizada com o paciente em repouso acústico mínimo de 14 horas, em 

cabina acústica. O audiômetro utilizado foi o GSI 16, com fones TDH49, 

calibrados de acordo com as regras ISO 1964 (International Standard 

Organization).  
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Critério de análise: Somente foram incluídos pacientes apresentando perda 

auditiva neurossensorial nas freqüências acima de 2 KHz. Como perda 

auditiva, considerou-se os limiares acima de 20 dB NA, em  qualquer 

freqüência (0,25 a 8 KHz). Para classificação do grau da perda auditiva, 

utilizou-se o seguinte critério: 21 a 40 dB NA para perdas auditivas leves e, 

41 a 55 dB NA para perdas moderadas (KRYTER, 1985) 

 

3) Imitanciometria (Timpanometria e pesquisa dos reflexos acústicos): 

o equipamento para testagem foi o GSI 33 e realizou-se este procedimento 

para que fossem eliminados quaisquer comprometimentos de Orelha 

Externa e/ou Orelha Média, que poderiam prejudicar os achados da 

pesquisa, principalmente das emissões otoacústicas e da ABR. Antes da 

realização do exame, todos os sujeitos passaram por uma inspeção visual do 

meato acústico externo, para verificar a ausência de cerúmen ou de outros 

fatores que pudessem impedir a efetivação do mesmo. 

Critério de análise: a timpanometria deveria ser do tipo A e os reflexos 

ipsi e contralaterais deveriam estar presentes, indicando ausência de 

comprometimento de orelha externa e de orelha média. 

 

4) Análise das Emissões Otoacústicas Transitórias: feita com o 

equipamento ILO 88 - Otodynamic Analyser (V. 4.2), em cabina acústica. 

Os indivíduos foram instruídos a permanecerem quietos, procurando não 
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produzir muitos ruídos internos (movimentação excessiva do corpo, 

respiração e deglutição ruidosas). A coleta das emissões foi sempre iniciada 

pela orelha direita. Um cuidado especial foi tomado durante a colocação da 

sonda, para que a gravação das emissões fosse adequada. Os parâmetros 

seguidos foram propostos por BRAY (1989); KEMP et al (1990), ou seja, 

foram utilizados clicks não-lineares com pulsos regulares de duração de 80 

microsegundos (μs), de polaridade rarefeita, apresentados em uma série de 

260 estímulos em blocos de 8 clicks cada, com freqüência de repetição de 

50 ciclos por segundo. A intensidade do estímulo padrão do ILO é de 80 dB 

peNPS +/- 3 dB NPS. Quanto ao espectro das emissões, pode-se dizer que o 

estímulo padrão contém energia distribuída entre 0,5 e 5 KHz, fornecendo 

informações sobre uma vasta gama de freqüências. Os resultados das 

emissões transientes sem estimulação contralateral encontram-se no Anexo 

G. 

Critério de análise: durante a testagem, a estabilidade da sonda deveria 

estar acima de 70%, para que a qualidade da resposta não fosse prejudicada. 

As emissões foram consideradas presentes, quando o eco resultante fosse 

maior do que 45 dB NPS (nível de rejeição do ruído) e a reprodutibilidade 

das emissões estivesse acima de 50% (BRAY,1989; KEMP et al, 1990).  
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5) Análise das Emissões Otoacústicas Transitórias com Estimulação 

Contralateral: seguiu os mesmos procedimentos citados acima, somados à 

presença de ruído branco (50 dB NA) (COLLET et al, 1992; BERLIN et al, 

1994), apresentado contralateralmente ao estímulo; o ruído foi fornecido 

pelo audiômetro GSI 10. Esta análise era realizada sempre após a análise 

sem estimulação contralateral, para as duas orelhas, com o objetivo de não 

alterar a colocação da sonda durante as duas testagens; portanto, a testagem 

iniciava-se também pela orelha direita (após a coleta sem estimulação 

contralateral da orelha direita) e, em seguida, era testada a orelha esquerda 

(sem e com estimulação contralateral, respectivamente). Os resultados das 

emissões transientes com estimulação contralateral encontram-se no Anexo 

H e o valor da supressão, no Anexo I. 

Critério de análise: Nos pacientes que apresentaram emissões, foi 

verificada a efetividade do sistema olivococlear medial, por meio da 

supressão das emissões na presença de estimulação acústica contralateral. A 

supressão das emissões pode ser expressa como o total de supressão 

proporcional ao total das emissões (RYAN e KEMP, 1996), ou seja, o valor 

da supressão referente à ação do sistema olivococlear é dado pela diferença 

dos valores obtidos nas condições sem e com estimulação contralateral, em 

cada orelha. Este valor da diferença determina se existe ou não supressão, 

isto é, se o valor é positivo, há supressão e se é negativo ou igual a zero, 

não há supressão na amplitude das emissões.  
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6) Potenciais Evocados de Tronco Cerebral (ABR): o equipamento para 

captação dos potenciais foi o Nicolet (modelo Spirit). O paciente 

permanecia sentado confortavelmente, em uma sala com pouco ruído 

externo. Previamente ao exame, a pele do indivíduo era limpa, nos locais 

aonde seriam posicionados os eletrodos, com uma pasta abrasiva, para 

retirar a oleosidade da pele. Em seguida, os eletrodos eram fixados com 

esparadrapo, juntamente com gel eletrolítico, nas seguintes posições: 

• Eletrodo A1: mastóide da orelha esquerda; 

• Eletrodo A2: mastóide da orelha direita; 

• Eletrodo FPZ: vértex (eletrodo de referência). 

Além disso, o fone de inserção também era colocado, nas respectivas 

orelhas a serem testadas, começando-se pela orelha direita. Foram seguidos 

os seguintes parâmetros (HALL, 1990): os clicks utilizados de duração de 

0,1 msec (100μsec), que abrangem uma faixa de freqüência de 1 a 4 KHz. 

A taxa de repetição dos estímulos foi de 19,8 por segundo e a polaridade do 

click usada foi a rarefeita. A intensidade do click empregada foi de 80 dB 

NA (SHULMAN e SEITZ, 1981) e foram promediados 2000 clicks, sendo 

apresentados por duas vezes em cada orelha, para verificar a 

reprodutibilidade das ondas, garantindo assim, a fidedignidade do exame. 

Antes do início da gravação das ondas da ABR, a impedância dos eletrodos 
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sobre a pele era medida e deveria estar abaixo de 5Kohm, para não 

prejudicar a qualidade da coleta. Além disso, foram aplicados durante a 

testagem, filtros 150 – 3 KHz; a sensibilidade foi de 50 μv e a janela para 

análise era de 10 ms. Todos os valores das latências, intervalos interpicos e 

amplitudes encontram-se no Anexo J. 

Critério de análise: Após a gravação dos exames, foi feita a marcação das 

latências e amplitudes das ondas da ABR. Para isso, encontrou-se os picos 

de maior amplitude em cada onda (I, III, V), determinando, dessa forma, as 

latências e amplitudes equivalentes. A latência é dada pelo tempo de 

ocorrência da maior amplitude de uma determinada onda (em msec) e a 

amplitude é marcada pela altura (em μv) entre o pico mais alto de uma onda 

e a parte mais baixa da onda seguinte (HALL, 1990). Também mediu-se as 

latências interpicos I-III; III-V e I-V. Com relação às amplitudes, devido à 

sua grande variabilidade individual, foi realizada uma comparação entre 

valores médios das orelhas e dos grupos, sem levar em conta valores 

absolutos (HALL, 1990).  

 

7) Acufenometria: realizada com o auxílio do audiômetro GSI 16. Nos 

sujeitos com zumbido foi feita uma comparação com a freqüência e 

intensidade do tom puro do equipamento, permitindo o estabelecimento das 

características de freqüência e intensidade do zumbido, sentidos 
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subjetivamente pelo paciente (MCKEE e STEPHENS, 1992; WATANABE 

et al, 1997). Esta comparação foi ipsilateral à orelha com zumbido, 

utilizando as freqüências de 125 Hz a 12 KHz e intensidades acima do 

limiar auditivo do paciente em cada freqüência, por meio da variação destas 

características, até que o paciente encontrasse a freqüência e intensidade 

mais próximas à sua sensação do sintoma. A acufenometria era sempre 

iniciada pelo lado referido como pior (em relação ao zumbido), pelo 

paciente. No caso de zumbido unilateral, a medição era efetivada somente 

na orelha acometida. A caracterização do zumbido (no que diz respeito à 

sensação subjetiva de freqüência - pitch) de cada sujeito está descrita no 

Anexo K. 

 

 

3.2 – ANÁLISE DOS DADOS  

 

  

Para possibilitar uma análise mais confiável dos dados e determinar a 

homogeneidade entre os grupos com zumbido (Z) e sem zumbido (C - grupo 

controle), os dados de cada orelha dentro dos dois grupos (Comparação 

interaural - Ex: OD X OE) e de cada orelha para os dois grupos (Ex: OD X 

OD / OE X OE) foram comparados e submetidos a um tratamento estatístico. 

Dessa forma, em uma primeira análise, tem-se as seguintes comparações: 
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I) Caracterização dos sujeitos: 

I.A) Idade: média Z X média C 

I.B) Tempo de exposição ao ruído: média Z X média C 

I.C) Limiares auditivos de cada freqüência (0,25; 0,5; 1; 2; 3; 4; 6 e 8  

        KHz): 

• Limiares OD (Z) X limiares OE (Z) 

• Limiares OD (C) X limiares OE (C) 

• Limiares OD (Z) X limiares OD (C) 

• Limiares OE (Z) X limiares OE (C) 

I.D) Características do zumbido 

 I.D – 1) Lado(s) acometido(s) 

 I.D – 2) Sensação de freqüência referida durante a Acufenometria  

 

II) Emissões Otoacústicas: 

II.A) Emissões otoacústicas (presença): 

• % presença OD (Z) X % presença OE (Z) – sem estimulação    

 contralateral 

• % presença OD (C) X % presença OE (C) – sem estimulação  

 contralateral 

• % presença OD (Z) X % presença OD (C) – com estimulação  

 contralateral 
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• % presença OE (Z) X % presença OE (C) – com estimulação  

 contralateral 

• % presença OD (Z) X % presença OD (C) – sem estimulação 

          contralateral 

• % presença OE (Z) X % presença OE (C) – sem estimulação  

   contralateral 

• % presença OD (Z) X % presença OD (C) – com estimulação  

 contralateral 

• % presença OE (Z) X % presença OE (C) – com estimulação  

 contralateral 

 

II.B) Emissões sem e com estimulação contralateral dos grupos Z e C  

          (valores médios): 

• OD (Z) X OE (Z) 

• OD (C) X OE (C) 

• OD (Z) X OD (C) 

• OE (Z) X OE (C) 

• OD (Z) X OE (Z) 

• OD (C) X OE (C) 

• OD (Z) X OD (C) 

• OE (Z) X OE (C) 
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II.C) Supressão das emissões (valores médios da diferença): 

• Diferença OD (Z) X diferença OE (Z) 

• Diferença OD (C) X diferença OE (C) 

 

III) ABR: 

OD (Z) X OE (Z) 

• Latência da onda I da ABR (valores médios) 

• Latência da onda III da ABR (valores médios) 

• Latência da onda V da ABR (valores médios) 

• Intervalo I - III (valores médios) 

• Intervalo I - V (valores médios) 

• Intervalo III - V (valores médios) 

• Amplitude da onda I (valores médios) 

• Amplitude da onda III (valores médios) 

• Amplitude da onda V (valores médios) 

 

OD (C) X OE (C) 

• Latência da onda I da ABR (valores médios) 

• Latência da onda III da ABR (valores médios) 

• Latência da onda V da ABR (valores médios) 
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• Intervalo I - III (valores médios) 

• Intervalo I - V (valores médios) 

• Intervalo III - V (valores médios) 

• Amplitude da onda I (valores médios) 

• Amplitude da onda III (valores médios) 

• Amplitude da onda V (valores médios) 

 

 

Para avaliar a existência de diferença significante dos achados dos 

diversos testes para o grupo com zumbido (Z) comparado com o grupo 

controle (C), foi feita uma segunda análise: 

 

I) Emissões Otoacústicas: supressão das emissões (valores médios da 

diferença): 

I.A) Diferença OD (Z) X diferença OD (C) 

        Diferença OE (Z) X diferença OE (C) 

I.B) Supressão das emissões entre as orelhas dos sujeitos com zumbido  

       unilateral (valores médios da diferença):  

• Diferença das orelhas com zumbido X diferença das orelhas sem zumbido 
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II) ABR: 

II.A) OD (Z) X OD (C): 

• Latência da onda I da ABR (valores médios) 

• Latência da onda III da ABR (valores médios) 

• Latência da onda V da ABR (valores médios) 

• Intervalo I - III (valores médios) 

• Intervalo I - V (valores médios) 

• Intervalo III - V (valores médios) 

• Amplitude da onda I (valores médios) 

• Amplitude da onda III (valores médios) 

• Amplitude da onda V (valores médios) 

 

II.B) OE (Z) X OE (C): 

• Latência da onda I da ABR (valores médios) 

• Latência da onda III da ABR (valores médios) 

• Latência da onda V da ABR (valores médios) 

• Intervalo I - III (valores médios) 

• Intervalo I - V (valores médios) 

• Intervalo III - V (valores médios) 

• Amplitude da onda I (valores médios) 

• Amplitude da onda III (valores médios) 
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• Amplitude da onda V (valores médios) 

 

II.C) Orelhas com zumbido X orelhas sem zumbido (dos sujeitos com 

     zumbido unilateral): 

• Latência da onda I entre as orelhas dos sujeitos com zumbido unilateral 

(valores médios) 

• Latência da onda III entre as orelhas dos sujeitos com zumbido unilateral 

(valores médios) 

• Latência da onda V entre as orelhas dos sujeitos com zumbido unilateral 

(valores médios) 

• Intervalo I-III entre as orelhas dos sujeitos com zumbido unilateral (valores 

médios) 

• Intervalo I-V entre as orelhas dos sujeitos com zumbido unilateral (valores 

médios) 

• Intervalo III-V entre as orelhas dos sujeitos com zumbido unilateral 

(valores médios) 

• Amplitude da onda I entre as orelhas dos sujeitos com zumbido unilateral 

(valores médios) 

• Amplitude da onda III entre as orelhas dos sujeitos com zumbido unilateral 

(valores médios) 
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• Amplitude da onda V entre as orelhas dos sujeitos com zumbido unilateral 

(valores médios) 

 

 

3.3 - ANÁLISE ESTATÍSTICA 

  

 

 O nível de significância para todos os testes estatísticos foi de 5% (p≤ 

0,05), o que diz respeito a um intervalo de confiança de 95% (SIEGEL, 1975). 

 

Utilizou-se o teste não paramétrico de Mann-Whitney para comparar 

dois grupos de informações com nível de mensuração numérica, quando as 

amostras eram independentes e não se desejava assumir suposição acerca das 

amostras analisadas. Este apresentou significância estatística quando o valor 

de p foi menor ou igual a 0,05 (SIEGEL, 1975). 

 

Já o teste Qui-quadrado é indicado para verificar diferenças nas 

distribuições de uma característica categorizada (duas ou mais categorias) em 

função de outra também categorizada, medindo o grau de relacionamento 

entre as duas características, em amostras independentes. Quando o valor 

observado era maior ou igual ao valor crítico, dentro das comparações feitas, 

havia significância estatística dos dados, para este teste (SIEGEL, 1975). 
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 Quanto ao teste não paramétrico de Wilcoxon, o mesmo foi aplicado 

para comparar dois grupos de informações com nível de mensuração 

numérica, quando as amostras eram pareadas e não se desejava assumir 

suposições acerca das amostras analisadas. Por outro lado, o teste de Mc 

Nemar é indicado para verificar diferença de classificações entre dois grupos 

de mesma classificação, com nível de mensuração categorizada dicotômica 

(tabelas 2X2) em amostras pareadas. Para estes dois testes, quando o p fosse 

menor ou igual a 0,05, os dados analisados eram significantes (SIEGEL, 

1975). 
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4 – RESULTADOS 

 

4.1 – Resultados referentes à comparação dos dados para determinar a 

homogeneidade entre os grupos Z e C (comparações interaurais dentro 

dos grupos e de cada orelha para os dois grupos).  Quando existiu diferença 

estatisticamente significante (p≤0,05), os dados foram assinalados com (*). 

 

I) CARACTERIZAÇÃO DOS SUJEITOS: 

 

I.A) Comparação entre os grupos Z (n=30) e C (n=30) quanto à idade: 

 

 

 Para o grupo com zumbido, a idade média dos sujeitos foi de 41,63 

anos (Desvio padrão = 6,52), enquanto para o grupo controle foi de 39,70 anos 

(Desvio padrão = 6,11). Não houve diferença significante entre as médias de 

idade dos grupos, indicando que os mesmos são homogêneos (Tabela 1 e 

Gráfico 1). 
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TABELA 1 - DADOS REFERENTES À FAIXA ETÁRIA DOS GRUPOS Z E C (MÉDIA E  

        DESVIO-PADRÃO), EM ANOS (TESTE DE MANN-WHITNEY) 
 Z C P Resultado 
Média 41,63 39,70 0,2130 Z=C 
Desvio-padrão 6,52 6,11   

 

 

GRÁFICO 1 – IDADE MÉDIA DOS GRUPOS Z E C (EM ANOS) 
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I.B) Com relação ao tempo de exposição a ruído, os resultados indicaram 

que a média para o grupo Z foi de 17,07 (Desvio padrão = 6,96) e para o grupo 

C foi de 15,20 (Desvio padrão = 6,43), não existindo diferença significante 

entre eles, mostrando a homogeneidade dos grupos, no que se refere a esse 

critério (Tabela 2 e Gráfico 2). 

 

 
TABELA 2 - DADOS REFERENTES AO TEMPO DE EXPOSIÇÃO A RUÍDO OCUPACIONAL  

        DOS GRUPOS Z E C (MÉDIA E DESVIO-PADRÃO), EM ANOS (TESTE  DE   
        MANN-WHITNEY) 

 Z C P Resultado 
Média 17,07 15,20 0,3899 Z=C 
Desvio-padrão 6,96 6,43   
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GRÁFICO 2 - TEMPO MÉDIO DE EXPOSIÇÃO A RUÍDO OCUPACIONAL PARA OS  
                                GRUPOS Z E C (EM ANOS) 
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I.C) De acordo com os limiares auditivos em cada freqüência (0,25; 0,5; 1; 

2; 3; 4; 6 e 8 KHz), obteve-se as médias dos limiares para as orelhas direita e 

esquerda dos grupos Z e C (Gráficos 3 e 4, respectivamente). Com base no 

Gráfico 3, pode-se notar que, para o grupo controle, as freqüências de 250 a 3 

KHz e 8 KHz possuem limiares auditivos normais e as freqüências de 4 e 6 

KHz possuem perda auditiva leve (para OD e OE). Já para o grupo com 

zumbido (Gráfico 4), observou-se que as freqüências do audiograma com 

limiares auditivos normais estão entre 250 Hz a 2 KHz; as freqüências de  3, 4, 

6 e 8 KHz apresentam limiares auditivos que configuram uma perda auditiva 

leve, em ambas as orelhas. 
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GRÁFICO 3 - MÉDIA DOS LIMIARES AUDITIVOS DO GRUPO SEM ZUMBIDO (em dB) 
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GRÁFICO 4 - MÉDIA DOS LIMIARES AUDITIVOS DO GRUPO COM ZUMBIDO (em dB) 
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Além disso, foi feita uma comparação dos limiares auditivos normais e 

alterados, para cada freqüência, orelha e grupo (Tabelas 3 e 4). Por meio 

destas tabelas, verificou-se que: 

a) para a comparação entre os limiares da OD e OE do grupo Z e entre OD e 

OE do grupo C, não houve diferença estatística entre os limiares 

acometidos por perda auditiva, indicando que as duas orelhas dos dois 

grupos não são diferentes (Tabela 3); 

b) para a comparação entre OD do grupo Z e OD do grupo C, com relação aos 

limiares com perda auditiva, notou-se diferença significante somente para a 

freqüência de 8 KHz, evidenciando maior prevalência de alterações 

auditivas no grupo com zumbido, para esta freqüência. Quanto às outras 

freqüências, não houve diferença significante (Tabela 4); 

c) da mesma forma que na análise anterior, quando foram comparados os 

limiares com perda auditiva entre OE do grupo Z e OE do grupo C, houve 

diferença estatística para a freqüência de 8 KHz, com maior quantidade de 

alterações no grupo Z. Para as outras freqüências comparadas, os limiares 

foram semelhantes entre os dois grupos, já que não houve diferença 

significante em nenhuma das outras comparações  (Tabela 4). 
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TABELA 3 – DADOS REFERENTES AOS LIMIARES AUDITIVOS DOS GRUPOS Z E C, PARA COMPARAÇÃO INTERAURAL (NÚMERO E  
                       PORCENTAGEM DAS ORELHAS NORMAIS E ALTERADAS; P FINAL PARA CADA FREQUÊNCIA) – TESTE DE MC NEMAR 

Grupo Z                                                                                                                                         Grupo C 
250Hz  OE         Normal        Alterado Total 250Hz  OE Normal Alterado Total 
P=1,00 OD  N % N % N % P=1,00 OD N % N % N % 

 Normal  30 100,0 0 0,0 30 100,0  Normal 30 100,0 0 0,0 30 100,0 
 Alterado  0 0,0 0 0,0 0 0,0  Alterado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
 Total  30 100,0 0 0,0 30 100,0  Total 30 100,0 0 0,0 30 100,0 

500Hz  OE         Normal        Alterado Total 500Hz  OE Normal Alterado Total 
P=1,00 OD  N % N % N % P=1,00 OD N % N % N % 

 Normal  30 100,0 0 0,0 30 100,0  Normal 30 100,0 0 0,0 30 100,0 
 Alterado  0 0,0 0 0,0 0 0,0  Alterado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
 Total  30 100,0 0 0,0 30 100,0  Total 30 100,0 0 0,0 30 100,0 

1 KHz  OE         Normal        Alterado Total 1KHz  OE Normal Alterado Total 
P=1,00 OD  N % N % N % P=1,00  N % N % N % 

 Normal  30 100,0 0 0,0 30 100,0  Normal 30 100,0 0 0,0 30 100,0 
 Alterado  0 0,0 0 0,0 0 0,0  Alterado 0 0,0 0 0,0 0 0,0 
 Total  30 100,0 0 0,0 30 100,0  Total 30 100,0 0 0,0 30 100,0 

2 KHz  OE         Normal        Alterado Total 2KHz  OE Normal Alterado Total 
P=1,00 OD  N % N % N % P=1,00  N % N % N % 

 Normal  26 86,7 1 3,3 27 90,0  Normal 27 90,0 1 3,3 28 93,3 
 Alterado  1 3,3 2 6,7 3 10,0  Alterado 1 3,3 1 3,3 2 6,7 
 Total  26 90,0 3 10,0 30 100,0  Total 28 93,3 2 6,7 30 100,0 

3 KHz  OE         Normal        Alterado Total 3KHz  OE Normal Alterado Total 
P=1,00 OD  N % N % N % P=0,625  N % N % N % 

 Normal  10 33,3 4 13,3 14 46,7  Normal 17 56,7 1 3,3 18 60,0 
 Alterado  5 16,7 11 36,7 16 53,3  Alterado 3 10,0 9 30,0 12 40,0 
 Total  15 50,0 15 50,0 30 100,0  Total 20 66,7 10 33,3 30 100,0 

4 KHz  OE         Normal        Alterado Total 4KHz  OE Normal Alterado Total 
P=0,125 OD  N % N % N % P=0,125  N % N % N % 

 Normal  4 13,3 4 13,3 8 26,7  Normal 3 10,0 4 13,3 7 23,3 
 Alterado  0 0,0 22 73,3 22 73,3  Alterado 0 0,0 23 76,7 23 76,7 
 Total  4 13,3 26 86,7 30 100,0  Total 3 10,0 27 90,0 30 100,0 

6 KHz  OE         Normal        Alterado Total 6KHz  OE Normal Alterado Total 
P=1,00 OD  N % N % N % P=0,688  N % N % N % 

 Normal  3 10,0 2 6,7 5 16,7  Normal 5 16,7 4 13,3 9 30,0 
 Alterado  2 6,7 23 76,7 25 83,3  Alterado 2 6,7 19 63,3 21 70,0 
 Total  5 16,7 25 83,3 30 100,0  Total 7 23,3 23 76,7 30 100,0 

8 KHz  OE         Normal        Alterado Total 8KHz  OE Normal Alterado Total 
P=1,00 OD  N % N % N % P=1,00  N % N % N % 

 Normal  9 30,0 3 10,0 12 40,0  Normal 13 43,3 8 26,7 21 70,0 
 Alterado  3 10,0 15 50,0 18 60,0  Alterado 7 23,3 2 6,7 9 30,0 
 Total  12 40,0 18 60,0 30 100,0  Total 20 66,7 10 33,3 30 100,0 
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TABELA 4 – DADOS REFERENTES AOS LIMIARES AUDITIVOS DOS GRUPOS Z E C, PARA COMPARAÇÃO ENTRE OD E OE (NÚMERO E  
                       PORCENTAGEM DAS ORELHAS NORMAIS E ALTERADAS; VALOR CRÍTICO E OBSERVADO) – TESTE QUIQUADRADO 

                                                                                   Orelha Direita                                                                                                                 Orelha Esquerda 
250Hz  Grupo C Grupo Z Total Valor Valor 250Hz Grupo C Grupo Z Total Valor Valor

N % N % N % Observ. Crítico N % N % N % Observ. Crítico
Normal 30 100,0 30 100,0 60 100,0 0,00 3,84 Normal 30 100,0 30 100,0 60 100,0 0,00 3,84
Alterado 0 0,0 0 0,0 0 0,0   Alterado 0 0,0 0 0,0 0 0,0   

Total 30 100,0 30 100,0 60 100,0 Total 30 100,0 30 100,0 60 100,0
500Hz  Grupo C Grupo Z Total Valor Valor 500Hz Grupo C Grupo Z Total Valor Valor

N % N % N % Observ. Crítico N % N % N % Observ. Crítico
Normal 30 100,0 30 100,0 60 100,0 0,00 3,84 Normal 30 100,0 30 100,0 60 100,0 0,00 3,84
Alterado 0 0,0 0 0,0 0 0,0   Alterado 0 0,0 0 0,0 0 0,0   

Total 30 100,0 30 100,0 60 100,0 Total 30 100,0 30 100,0 60 100,0
1KHz  Grupo C Grupo Z Total Valor Valor 1KHz Grupo C Grupo Z Total Valor Valor

N % N % N % Observ. Crítico N % N % N % Observ. Crítico
Normal 30 100,0 30 100,0 60 100,0 0,00 3,84 Normal 30 100,0 30 100,0 60 100,0 0,00 3,84
Alterado 0 0,0 0 0,0 0 0,0   Alterado 0 0,0 0 0,0 0 0,0   

Total 30 100,0 30 100,0 60 100,0 Total 30 100,0 30 100,0 60 100,0
2KHz  Grupo C Grupo Z Total Valor Valor 2KHz Grupo C Grupo Z Total Valor Valor

N % N % N % Observ. Crítico N % N % N % Observ. Crítico
Normal 28 93,3 27 90,0 55 91,7 0,22 3,84 Normal 28 93,3 27 90,0 55 91,7 0,22 3,84
Alterado 2 6,7 3 10,0 5 8,3   Alterado 2 6,7 3 10,0 5 8,3   

Total 30 100,0 30 100,0 60 100,0 Total 30 100,0 30 100,0 60 100,0
3KHz  Grupo C Grupo Z Total Valor Valor 3KHz Grupo C Grupo Z Total Valor Valor

N % N % N % Observ. Crítico N % % % er tico N N Obs v. Crí
Normal 18 60,0 14 46,7 32 53,3 1,07 3,84 Normal 20 66,7 15 50,0 35 58,3 1,71 3,84
Alterado 12 40,0 16 53,3 28 46,7   Alterado 10 33,3 15 50,0 25 41,7   

Total 30 100,0 30 100,0 60 100,0 Total 30 100,0 30 100,0 60 100,0
4KHz  Grupo C Grupo Z Total Valor Valor 4KHz Grupo C Grupo Z Total Valor Valor

N % N % N % Observ. Crítico N % N % N % Observ. Crítico
Normal 7 23,3 8 26,7 15 25,0 0,09 3,84 Normal 3 10,0 4 13,3 7 11,7 0,16 3,84
Alterado 23 76,7 22 73,3 45 75,5   Alterado 27 90,0 26 86,7 53 88,3   

Total 30 100,0 30 100,0 60 100,0 Total 30 100,0 30 100,0 60 100,0
6KHz  Grupo C Grupo Z Total Valor Valor 6KHz Grupo C Grupo Z Total Valor Valor

N % N % N % Observ. Crítico N % N % N % Observ. Crítico
Normal 9 30,0 5 16,7 14 23,3 1,49 3,84 Normal 7 23,3 5 16,7 12 20,0 0,42 3,84
Alterado 21 70,0 25 83,3 46 76,7   Alterado 23 76,7 25 83,3 48 80,0   

Total 30 100,0 30 100,0 60 100,0 Total 30 100,0 30 100,0 60 100,0
8KHz  Grupo C Grupo Z Total Valor Valor 8KHz Grupo C Grupo Z Total Valor Valor

N % N % N % Observ. Crítico N % N % N % Observ. Crítico
Normal 21 70,0 12 40,0 33 55,0 5,45* 3,84 Normal 20 66,7 12 40,0 32 53,3 4,29* 3,84
Alterado 9 30,0 18 60,0 27 45,0   Alterado 10 33,3 18 60,0 28 46,7   

Total 30 100,0 30 100,0 60 100,0 Total 30 100,0 30 100,0 60 100,0
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Assim, de maneira geral, não foram observadas diferenças evidentes 

entre os grupos quanto aos limiares, com exceção da freqüência de 8 KHz nas 

duas orelhas para o grupo com zumbido. 

 

I.D) Características do zumbido – quanto às características dos sujeitos 

com zumbido (n=30), tem-se que: 

 

I.D.1) Lado(s) acometido(s): 

• 23 sujeitos (76,66%) apresentaram zumbido bilateral; 

• 3 sujeitos (10%) com zumbido na orelha direita; 

• 4 sujeitos (13,34%) com zumbido na orelha esquerda. 

 

GRÁFICO 5 - LADO(S) ACOMETIDO(S) PELO ZUMBIDO 
10%
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zumbido OD
zumbido OE
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 Deste modo, a maioria dos indivíduos com zumbido tinha este sintoma 

bilateralmente; o restante dos sujeitos com zumbido unilateral (23,34%) 

apresentou equilíbrio entre orelhas direita e esquerda acometidas. 



 81
 
 

I.D.2) Sensação de freqüência referida pelos pacientes, durante a 

Acufenometria (para as orelhas com zumbido, ou seja, n=53): 

• 15 orelhas (28,30%) – 8 KHz 

• 14 orelhas (26,42%) – 6 KHz 

• 10 orelhas (18,87%) – 12 KHz 

• 07 orelhas (13,20%) – 3 KHz 

• 04 orelhas (7,55%) – 4 KHz 

• 02 orelhas (3,78%) – 2 KHz 

• 01 orelha (1,88%) – 1 KHz 

 

 

GRÁFICO 6 - SENSAÇÃO SUBJETIVA DE FREQÜÊNCIA, REFERIDA PELOS SUJEITOS 
               DURANTE A ACUFENOMETRIA (EM KHz) 
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 Isto posto, os dados mostram que a maior parte dos sujeitos (94,34%) 

com zumbido referiu que este sintoma tem tonalidade aguda (3 a 12 KHz); 
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somente em 3 orelhas (5,66%), o zumbido foi referido como sendo de 

freqüências médias (1 e 2 KHz). 

 

II) EMISSÕES OTOACÚSTICAS 

 

II.A) Para comparação da presença de emissões otoacústicas, obteve-se os 

seguintes resultados, indicados pelas Tabelas 5 e 6 e pelos Gráficos 7 e 8.  

TABELA 5 - PRESENÇA E AUSÊNCIA DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS PARA OS GRUPOS Z  
         E C, NAS CONDIÇÕES SEM E COM ESTIMULAÇÃO CONTRALATERAL  
         (COMPARAÇÃO ENTRE AS ORELHAS DIREITA E ESQUERDA DOS GRUPOS Z  
         E C) – TESTE DE MC NEMAR 
   Grupo Z     Grupo C    

  
OE 

Sem 
estimulação 

  Com 
estimulação 

  Sem 
estimulação 

  Com 
estimulação 

 

OD Aus. Pres. Total Aus. Pres. Total Aus. Pres. Total Aus. Pres. Total 
Aus. 7 2 9 7 2 9 10 1 11 10 3 13 
Pres. 1 20 21 2 19 21 3 16 19 5 12 17 
Total 8 22 30 9 21 30 13 17 30 15 15 30 

P 
final 

 P=1,00   P=1,00   P=0,625   P=0,727  

 

TABELA 6 - PRESENÇA E AUSÊNCIA DE EMISSÕES OTOACÚSTICAS PARA OS GRUPOS Z  
         E C, NAS CONDIÇÕES SEM E COM ESTIMULAÇÃO CONTRALATERAL  
         (COMPARAÇÃO ENTRE AS ORELHAS DOS GRUPOS Z E C) – TESTE    
                QUIQUADRADO 
   OD     OE    

  Sem 
estimulação 

  Com 
estimulação 

  Sem 
estimulação 

  Com 
estimulação 

 

 C Z Total C Z Total C Z Total C Z Total 
Pres. 19 21 40 17 21 38 17 22 39 15 21 36 
Aus. 11 09 20 13 09 22 13 08 21 15 09 24 
Total 30 30 60 30 30 60 30 30 60 30 30 60 
Valor Crítico 

3,84 
 Observ. 

0,30 
Crítico 

3,84 
 Observ

1,15 
Crítico 

3,84 
 Observ. 

1,83 
Crítico 

3,84 
 Observ. 

2,50 
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GRÁFICO 7 - PRESENÇA E AUSÊNCIA DAS EMISSÕES OTOACÚSTICAS DO GRUPO Z,  
                            PARA AS ORELHAS DIREITA E ESQUERDA, NAS CONDIÇÕES SEM E COM  

                 ESTIMULAÇÃO CONTRALATERAL (N=30); NÚMERO DE ORELHAS E  
                            PORCENTAGEM 
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GRÁFICO 8 - PRESENÇA E AUSÊNCIA DAS EMISSÕES OTOACÚSTICAS DO GRUPO C,  
                        PARA AS ORELHAS DIREITA E ESQUERDA, NAS CONDIÇÕES SEM E COM 
                        ESTIMULAÇÃO CONTRALATERAL (N=30); NÚMERO DE ORELHAS E  
                        PORCENTAGEM 
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 No que se refere à presença de emissões otoacústicas, observou-se não 

haver diferença estatística em nenhuma das comparações feitas, ou seja, tanto 

na situação sem estimulação, quanto na situação com estimulação 

contralateral, as orelhas direita e esquerda do grupo Z e C foram semelhantes 

nas respostas apresentadas. As análises incluíram as comparações entre as 

duas orelhas de cada grupo e entre os dois grupos. 

 

II.B) Comparação dos valores médios das emissões otoacústicas para o 

grupo Z e C.  

TABELA 7 - VALORES MÉDIOS DAS EMISSÕES OTOACÚSTICAS DOS GRUPOS Z E C,  
        PARA AS SITUAÇÕES SEM E COM ESTIMULAÇÃO CONTRALATERAL (EM dB  
        NPS); COMPARAÇÃO ENTRE AS ORELHAS DE CADA GRUPO – TESTE DE  
                     WILCOXON 
  Sem estimulação     Com estimulação    

 Grupo Z   Grupo C Grupo Z  Grupo C  
OD OE  OD OE OD OE  OD OE  

X       8,12 8,28  6,96 6,41 7,00 7,46  5,67 4,88  
D.P.   3,54 3,33  2,40 3,19 3,77 3,53  2,66 3,18  
P final  P=0,888      P=0,532      P=1,000         P=0,638  

 

TABELA 8 - VALORES MÉDIOS DAS EMISSÕES OTOACÚSTICAS DOS GRUPOS Z E C,  
         PARA AS SITUAÇÕES SEM E COM ESTIMULAÇÃO CONTRALATERAL (EM dB  
         NPS); COMPARAÇÃO ENTRE AS ORELHAS DOS GRUPOS Z E C – TESTE DE  
                      MANN-WHITNEY 
            OD     OE    

 Sem  
estimulação 

  Com 
estimulação 

Sem  
estimulação 

 Com  
estimulação 

 

Z C  Z C Z C  Z C  
X       8,12 6,96  7,00 5,67 8,28 6,41  7,46 4,88  
D.P.   3,54 2,40  3,77 2,66 3,33 3,19  3,53 3,18  
P final  P=0,297      P=0,223      P=0,064         P=0,029*  
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 Quanto aos valores médios das emissões, visualizados nas Tabelas 7 e 

8, obteve-se os seguintes resultados: 

a) na comparação entre as orelhas do grupo Z sem estimulação contralateral, 

não houve diferença significante (Tabela 7); 

b) da mesma forma, não houve diferença estatística na comparação entre as 

orelhas do grupo C, sem estimulação contralateral (Tabela 7); 

c) quando comparou-se os grupos Z e C, na situação sem estimulação 

contralateral, não houve diferença significante para a OD; já para a 

comparação entre a OE dos dois grupos, apesar de não existir diferença 

estatística entre as médias de emissões sem estimulação contralateral, 

houve indícios de respostas menores na OE do grupo C (Tabela 8); 

d) no que se refere à comparação das emissões entre as orelhas do grupo Z 

com estimulação contralateral, não houve diferença significante (Tabela 7); 

e) para a comparação entre as orelhas do grupo C com estimulação 

contralateral, também não existiu diferença estatisticamente significante 

(Tabela 7); 

f) quando comparou-se a OD dos grupos Z e C, na situação com estimulação 

contralateral, não houve diferença estatística (Tabela 8); 

g) houve diferença estatisticamente significante com relação às médias das 

emissões com estimulação contralateral, entre os grupos com e sem 

zumbido, para a OE; este fato demonstrou que as respostas foram maiores 

na OE do grupo Z (Tabela 8). 
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II.C) Supressão das emissões otoacústicas dos grupos Z e C.  

 

TABELA 9 - VALORES MÉDIOS DA SUPRESSÃO DAS EMISSÕES OTOACÚSTICAS PARA  
          OS GRUPOS Z E C (EM dB NPS); COMPARAÇÃO ENTRE AS DUAS ORELHAS  
          DE CADA GRUPO – TESTE DE WILCOXON 

 Grupo Z  Grupo C 
      OD OE  OD OE 

X       1,18 1,14  2,04 2,12 
D.P.   1,10 1,05  1,44 1,33 
P               0,433            0,932  

 

 Os dados acima indicaram que não houve diferença significante quanto 

à supressão das emissões, tanto entre as orelhas do grupo Z quanto entre as 

orelhas do grupo C. 
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III) ABR 

 

III.A) Latências, intervalos interpicos e amplitudes da ABR para os 

grupos com e  sem zumbido 

 
TABELA 10 - VALORES MÉDIOS DAS LATÊNCIAS (em ms); INTERVALOS INTERPICOS  
           (em ms) E AMPLITUDES (em μv), PARA OS GRUPOS Z E C; COMPARAÇÃO  
           ENTRE AS DUAS ORELHAS DE CADA GRUPO – TESTE DE WILCOXON 

OndaI 
(latência) 

  OD (Z) OE (Z) P1 (Z) 
OD X OE 

  OD (C) OE (C) P2 (C) 
OD X OE 

Média 1,70 1,70 0,464 1,64 1,61 0,343 
D.P. 0,14 0,17  0,13 0,13  

Onda III 
(latência) 

OD (Z) OE (Z)    OD (C) OE (C)  

Média 3,89 3,92 0,139 3,81 3,84 0,136 
D.P 0,20 0,20  0,13 0,13  

Onda V 
(latência) 

OD (Z) OE (Z)    OD (C) OE (C)  

Média 5,91 5,88 0,244 5,80 5,81 0,412 
D.P. 0,29 0,23  0,18 0,20  

Interpico   
I-III 

OD (Z) OE (Z)    OD (C) OE (C)  

Média 2,19 2,23 0,164 2,16 2,23 0,015* 
D.P. 0,17 0,17  0,15 0,14  

Interpico   
I-V 

OD (Z) OE (Z)    OD (C) OE (C)  

Média 4,21 4,18 0,811 4,15 4,20 0,090 
D.P. 0,24 0,19  0,18 0,20  

Interpico   
III-V 

OD (Z) OE (Z)    OD (C) OE (C)  

Média 2,02 1,95 0,086 1,99 1,97 0,524 
D.P. 0,23 0,21  0,15 0,17  

Amplitude  
I 

OD (Z) OE (Z)    OD (C) OE (C)  

Média 0,22 0,22 0,798 0,24 0,24 0,813 
D.P. 0,08 0,07  0,08 0,09  

Amplitude 
III 

OD (Z) OE (Z)    OD (C) OE (C)  

Média 0,29 0,25 0,016* 0,32 0,27 0,021* 
D.P. 0,10 0,10  0,13 0,11  

Amplitude  
V 

OD (Z) OE (Z)    OD (C) OE (C)  

Média 0,45 0,45 0,813 0,44 0,43 0,459 
D.P 0,14 0,12  0,10 0,11  
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 No que se refere à comparação das orelhas do grupo com zumbido (p1), 

com relação às latências, não houve diferença estatisticamente significante em 

nenhuma das ondas. Já no que diz respeito aos intervalos interpicos, não houve 

diferença significante em nenhum deles, porém, no intervalo III-V, os 

resultados dão indícios de latência interpico menor na orelha esquerda. No 

caso das amplitudes, as amplitudes das ondas I e V não apresentaram 

diferença significante entre as orelhas; contudo na amplitude da onda III 

houve diferença estatisticamente significante, para a orelha esquerda, com 

resultados menores. 

 

Com relação à comparação das orelhas do grupo sem zumbido (p2), 

quanto às latências, não houve diferença estatisticamente significante em 

nenhuma das ondas. No que diz respeito aos intervalos interpicos, não houve 

diferença significante em III-V; no intervalo I-V, apesar de não haver 

diferença significante, os resultados dão indícios de latência interpico menor 

na orelha direita; já no intervalo I-III, houve diferença significante entre as 

orelhas, indicando latência interpico menor na orelha direita. No caso das 

amplitudes, as amplitudes das ondas I e V não apresentaram diferença 

significante entre as orelhas; contudo na amplitude da onda III houve 

diferença estatisticamente significante, com resultados menores para a orelha 

esquerda. 
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4.2 – Resultados referentes à comparação dos dados para verificar se 

existem diferenças entre os grupos Z e C.  Quando existiu diferença 

estatisticamente significante (p≤0,05), os dados foram assinalados com (*). 

 

I) EMISSÕES OTOACÚSTICAS 
 
 
I.A) Para comparação  da supressão das emissões otoacústicas, entre os 

grupos com e sem zumbido para a orelha direita e orelha esquerda, obteve-se 

os seguintes resultados, por meio do uso do teste de Mann-Whitney: 

 

TABELA 11 -  VALORES MÉDIOS DA SUPRESSÃO DAS EMISSÕES (MÉDIA, DESVIO- 
                          PADRÃO E P FINAL) PARA O GRUPO Z E C (EM dB NPS) 

 OD (Z) OD (C) p Resultado 
Média 1,13 1,88 0,061 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 1,09 1,39   

 OE (Z) OE (C) p Resultado 
Média 1,15 2,10 0,014* (Z) < (C) 
Desvio-padrão 1,00 1,29   

 

 

Nota-se, pela observação da Tabela 11, não ter havido diferença 

estatisticamente significante entre os grupos, no que diz respeito à supressão 

das emissões otoacústicas, para a orelha direita, porém, há indícios de maior 

supressão para o grupo controle. Além disso, observa-se que houve diferença 

estatisticamente significante entre os grupos, no que se refere à supressão das 
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emissões otoacústicas, para a orelha esquerda, com valores maiores de 

supressão no grupo controle. 

 

I.B) Para comparação da supressão das emissões, entre as orelhas com e 

sem zumbido, do grupo com zumbido unilateral, não foi aplicado teste 

estatístico algum, pois somente 4 das 7 pessoas com zumbido unilateral 

apresentaram emissões otoacústicas, o que não permitiu uma análise 

estatística; por isso, a análise, neste caso, foi apenas descritiva. 

 
TABELA 12 - VALORES MÉDIOS DA SUPRESSÃO DAS EMISSÕES PARA O GRUPO Z  
           UNILATERAL (MÉDIA E DESVIO-PADRÃO), DAS ORELHAS COM E SEM  
                        ZUMBIDO (EM dB NPS) 

Orelhas sem 
zumbido 

Orelhas com 
zumbido 

Média 1,93 1,68 
Desvio-padrão 1,04 1,22 

 

 Por meio das médias das orelhas com e sem zumbido do grupo Z 

unilateral, pôde-se observar que os valores médios de supressão das orelhas 

com zumbido são menores do que os valores das orelhas sem zumbido. Por 

outro lado, o desvio-padrão das orelhas com zumbido foi maior do que das 

orelhas sem zumbido. 
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II) ABR 

 

II.A) Comparação das latências, intervalos interpicos e amplitudes da 

ABR entre os grupos com e sem zumbido, para a orelha direita (teste de 

Mann-Whitney): 

 

 
TABELA 13 - DADOS REFERENTES ÀS LATÊNCIAS DAS ONDAS I, III E V (em ms);  
           INTERVALOS I-II, I-V E III-V (em ms); AMPLITUDES I, III E V (em μv), DO  
                       GRUPO C E Z, PARA A ORELHA DIREITA (MÉDIA E DESVIO-PADRÃO; P  
                        FINAL) 
Onda  I (latência) OD (Z) OD (C) p Resultado 
Média 1,70 1,64 0,139 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,14 0,13   
Onda III (latência) OD (Z) OD (C) P Resultado 
Média 3,89 3,81 0,025 * (Z) > (C) 
Desvio-padrão 0,20 0,13   
Onda V (latência) OD (Z) OD (C) P Resultado 
Média 5,91 5,80 0,067 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,29 0,18   
Interpico I-III OD (Z) OD (C) P Resultado 
Média 2,19 2,16 0,529 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,17 0,15   
Interpico I-V OD (Z) OD (C) P Resultado 
Média 4,21 4,15 0,501 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,24 0,18   
Interpico III-V OD (Z) OD (C) P Resultado 
Média 2,02 1,99 0,620 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,23 0,15   
Amplitude I OD (Z) OD (C) P Resultado 
Média 0,22 0,24 0,549 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,08 0,08   
Amplitude III OD (Z) OD (C) P Resultado 
Média 0,29 0,32 0,706 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,10 0,13   
Amplitude V OD (Z) OD (C) P Resultado 
Média 0,45 0,44 0,918 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,14 0,10   
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 Com relação à comparação da orelha direita entre os grupos com e sem 

zumbido, nota-se que, no que se refere às latências, não houve diferença 

estatisticamente significante na latência da onda I; quanto à onda V, não houve 

diferença significante, porém os resultados dão indícios de latência maior no 

grupo com zumbido; a latência da onda III foi a única a mostrar diferença 

significante, com menores resultados no grupo sem zumbido. No que diz 

respeito aos intervalos interpicos, não se constatou diferença significante em 

nenhum deles. No caso das amplitudes, também não houve diferença 

estatisticamente significante em nenhuma das comparações para a orelha 

direita dos dois grupos. 
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II.B) Comparação das latências, intervalos interpicos e amplitudes da 

ABR entre os grupos com e sem zumbido, para a orelha esquerda (teste 

de Mann-Whitney): 

 

TABELA 14 - DADOS REFERENTES ÀS LATÊNCIAS DAS ONDAS I, III E V (em ms);     
           INTERVALOS I-III, I-V E III-V (em ms); AMPLITUDES I, III E V (em μv), DO  
           GRUPO C E Z, PARA A ORELHA ESQUERDA (MÉDIA E DESVIO-PADRÃO; P  

          FINAL) 
Onda  I (latência) OE (Z) OE (C) P Resultado 
Média 1,70 1,61 0,046 * (Z) > (C) 
Desvio-padrão 0,17 0,13   
Onda III (latência) OE (Z) OE (C) P Resultado 
Média 3,92 3,84 0,040 * (Z) > (C) 
Desvio-padrão 0,20 0,13   
Onda V (latência) OE (Z) OE (C) P Resultado 
Média 5,88 5,81 0,267 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,23 0,20   
Interpico I-III OE (Z) OE (C) P Resultado 
Média 2,23 2,23 0,679 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,17 0,14   
Interpico I-V OE (Z) OE (C) P Resultado 
Média 4,18 4,20 0,366 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,19 0,20   
Interpico III-V OE (Z) OE (C) P Resultado 
Média 1,95 1,97 0,668 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,21 0,17   
Amplitude I OE (Z) OE (C) P Resultado 
Média 0,22 0,24 0,478 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,07 0,09   
Amplitude III OE (Z) OE (C) P Resultado 
Média 0,25 0,27 0,375 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,10 0,11   
Amplitude V OE (Z) OE (C) P Resultado 
Média 0,44 0,43 0,391 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,10 0,11   
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 No que se refere à comparação da orelha esquerda entre os grupos com 

e sem zumbido, nota-se que, em relação às latências, houve diferença 

estatisticamente significante nas latências das ondas I e III, com menores 

resultados no grupo sem zumbido; quanto à onda V, não houve diferença 

significante. No que diz respeito aos intervalos interpicos, não se constatou 

diferença significante em nenhum deles. No caso das amplitudes, também não 

houve diferença estatisticamente significante em nenhuma das comparações 

para a orelha esquerda dos dois grupos. 
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II.C) Comparação das latências, intervalos interpicos e amplitudes da 

ABR entre as orelhas com e sem zumbido, dos sujeitos com zumbido 

unilateral (teste de Wilcoxon): 

 

TABELA 15 - DADOS REFERENTES ÀS LATÊNCIAS DAS ONDAS I, III E V (em ms);  
           INTERVALOS I-III, I-V E III-V(em ms); AMPLITUDES I, III E V (em μv), DO  
           GRUPO Z, PARA AS ORELHAS COM E SEM ZUMBIDO (MÉDIA E DESVIO- 
           PADRÃO; P FINAL) 
Onda I (latência) Com Zumbido Sem Zumbido P Resultado 
Média 1,69 1,70 0,932 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,11 0,19   
OndaIII (latência) Com Zumbido Sem Zumbido P Resultado 
Média 3,84 3,83 0,893 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,17 0,20   
Onda V (latência) Com Zumbido Sem Zumbido P Resultado 
Média 5,88 5,90 0,447 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,20 0,23   
Interpico I-III Com Zumbido Sem Zumbido P Resultado 
Média 2,15 2,13 0,600 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,10 0,09   
Interpico I-V Com Zumbido Sem Zumbido P Resultado 
Média 4,19 4,20 0,600 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,14 0,16   
Interpico III-V Com Zumbido Sem Zumbido P Resultado 
Média 2,05 2,07 0,735 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,17 0,18   
Amplitude   I Com Zumbido Sem Zumbido P Resultado 
Média 0,21 0,23 0,529 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,08 0,07   
Amplitude   III Com Zumbido Sem Zumbido P Resultado 
Média 0,31 0,27 0,499 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,13 0,11   
Amplitude   V Com Zumbido Sem Zumbido P Resultado 
Média 0,45 0,47 0,311 (Z) = (C) 
Desvio-padrão 0,13 0,12   
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 No que diz respeito à comparação das orelhas com e sem zumbido, do 

grupo com zumbido unilateral, pôde-se observar a não existência de diferença 

estatisticamente significante tanto nas latências das ondas, quanto nos 

intervalos interpicos e nas amplitudes. É importante salientar que haviam 

somente 7 casos com zumbido unilateral e que, uma possível diferença 

estatística, só seria constatada se a mesma fosse muito evidente. 
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5 – DISCUSSÃO 

 
 

 A primeira parte dos resultados tratou da comparação entre os dados 

dos grupos experimental (com zumbido) e controle (sem zumbido) para 

verificar se estes eram homogêneos, ou seja, se não existia alguma diferença 

importante dos parâmetros analisados para os dois grupos. 

 

 A preocupação com a homogeneidade da população estudada foi 

grande, já que este aspecto poderia influenciar nos dados coletados. Este fato 

foi bastante comentado por muitos autores (ATTIAS et al, 1993; ATTIAS et 

al, 1996a; ATTIAS et al, 1996b; SEIDMAN e JACOBSON, 1996; 

SANCHEZ, 1997), que têm referido uma diversidade nos resultados 

encontrados em trabalhos sobre zumbido. Essa diversidade, conforme 

proposição dos autores, poderia estar relacionada a variáveis dos sujeitos 

avaliados, referentes a diferentes etiologias, faixas etárias distintas, tempo de 

estabelecimento do sintoma, sexo, entre outras. 

 

 Desta forma, todos os indivíduos participantes da pesquisa foram 

selecionados com base em critérios pré-estabelecidos, buscando manter 
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homogeneidade entre sujeitos com e sem zumbido, como observado também 

em outros estudos (MCKEE e STEPHENS, 1992; ATTIAS et al, 1993; 

ATTIAS et al, 1996a; ATTIAS et al, 1996b; ATTIAS et al, 1996c; 

SANCHEZ, 1997). 

 

 Quanto à faixa etária dos participantes deste trabalho, encontrou-se no 

grupo com zumbido, a idade média de 41,63 anos e, para o grupo controle, 

39,70 anos. Como verificado nos resultados, os dois grupos foram 

homogêneos quanto à faixa etária, já que não houve diferença estatística entre 

os mesmos (Tabela 1).  

 

 Além disso, a influência da presbiacusia, neste caso, foi muito pequena 

ou nula, uma vez que todos os sujeitos tinham menos de 50 anos e, conforme 

citado por BENTO et al (1998), geralmente esta alteração auditiva ligada à 

idade atinge indivíduos com mais de 60 anos. Da mesma forma, BRAY (1989) 

citou que, para as emissões otoacústicas, se observou uma incidência de 100% 

das respostas em sujeitos com menos de 60 anos e HALL (1990) comentou só 

existir um aumento significativo do intervalo de onda I-V da ABR, em 

indivíduos entre 60 e 86 anos. 

 

 Uma outra preocupação, durante a seleção dos sujeitos, foi com a 

provável etiologia da perda auditiva. Alguns autores têm utilizado indivíduos 
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com perda auditiva, possivelmente causada por exposição prolongada a níveis 

de pressão sonora elevados (ATTIAS et al, 1993; ATTIAS et al, 1996a; 

ATTIAS et al, 1996b; ATTIAS et al, 1996c). 

 

 Sabe-se, que a perda auditiva induzida por ruído provoca, inicialmente, 

lesão nas células ciliadas da cóclea e, portanto, um indivíduo exposto a níveis 

de pressão sonora potencialmente nocivos e que apresente também perda 

auditiva neurossensorial, tem maior chance de possuir uma lesão coclear (XU 

et al, 1998). 

 

 Assim sendo, muitos trabalhos cujo objetivo é estudar sujeitos com 

zumbido relacionado a uma única etiologia, vêm avaliando indivíduos 

expostos a ruído com perda auditiva concomitante à presença do zumbido, 

assumindo que a perda auditiva tenha sido produzida, possivelmente, por lesão 

coclear devido à exposição prolongada a níveis de pressão sonora elevados 

(ATTIAS et al, 1993; ATTIAS et al, 1996a; ATTIAS et al, 1996b; ATTIAS et 

al, 1996c). 

 

 Seguindo-se este padrão, utilizou-se sujeitos expostos a ruído  

ocupacional intenso (maior que 85 dB A), por mais de cinco anos, o qual, 

potencialmente, poderia causar uma lesão coclear (BARRS et al, 1994; 

ATTIAS et al, 1996a; ATTIAS et al, 1996c; XU et al, 1998). 
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 Quanto ao tempo de exposição ao ruído dos dois grupos, obteve-se uma 

média de 17,07 anos para o grupo Z e de 15,20 anos, para o grupo C. Apesar 

da média do grupo Z ter sido um pouco maior que a média do grupo controle, 

não houve diferença significante entre estes resultados (Tabela 2). 

 

 Com relação aos limiares auditivos, foram selecionados sujeitos com 

perda auditiva neurossensorial nas freqüências altas (acima de 1 KHz), sendo 

esta perda auditiva marcada por limiares maiores que 20 dB NA (COLLET et 

al, 1989; HALL, 1990; COLLET et al, 1993; BARRS et al, 1994; LEMAIRE 

e BUTTER, 1995; XU et al, 1998). 

 

 Para que a perda auditiva não influenciasse mais em um ou noutro 

grupo e em uma ou noutra orelha dos dois grupos, verificou-se a semelhança 

dos limiares acometidos pela perda auditiva, considerando-se todos estes 

fatores (diferença interaural e diferença entre as orelhas dos dois grupos). 

 

 Observou-se que, no que se refere ao grau da perda auditiva, a média 

dos limiares auditivos dos dois grupos, em ambas as orelhas, não ultrapassou 

os limiares de uma perda auditiva leve, em freqüência alguma (Gráficos 3 e 4).  
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 Quanto à comparação por orelha, dentro de cada grupo, não houve 

diferença significante entre os limiares acometidos pela perda auditiva em 

nenhum dos dois grupos. Este aspecto apontou para uma semelhança dos 

limiares auditivos das orelhas direita e esquerda, tanto no grupo com zumbido 

quanto no grupo sem zumbido, configurando a não existência de diferença 

interaural marcante, nestes grupos (Tabela 3). 

 

 Quando comparadas as orelhas direitas dos grupos Z e C e, em seguida, 

as orelhas esquerdas de ambos os grupos, verificou-se que os limiares 

auditivos acometidos pela perda auditiva das freqüências de 0,25 a 6 KHz 

estavam igualmente prejudicados, para todas as condições analisadas (não 

houve significância estatística nestas comparações). Para a freqüência de 8 

KHz, tanto na análise da orelha direita quanto da orelha esquerda, notou-se 

uma diferença estatística, indicando limiares auditivos mais acometidos no 

grupo Z, em ambas as orelhas (Tabela 4). ATTIAS et al (1996c) também 

verificaram limiares auditivos piores em 8 KHz para o grupo com zumbido; 

contudo, os autores, provavelmente, não deram muita importância para este 

fato, uma vez que não houve discussão sobre o assunto. Desta forma, acredita-

se que os achados relacionados à freqüência de 8 KHz, no estudo em questão, 

tenham sido casuais.  
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 Deste modo, em um panorama geral, pode-se dizer que os grupos Z e C 

mostraram semelhança quanto aos limiares auditivos e, por isso, 

provavelmente, não houve influência maior da perda auditiva em um ou 

noutro grupo, o que poderia comprometer os resultados obtidos. Este fato foi 

enfatizado em trabalhos anteriores, como por exemplo, nos estudos de 

ATTIAS et al (1993; 1996a; 1996b). 

 

 Ainda comentando sobre a caracterização dos sujeitos, foi feita uma 

análise para o grupo Z, no que diz respeito às características do zumbido 

destes indivíduos (Gráfico 5). A maioria dos sujeitos com zumbido referiu a 

presença bilateral deste sintoma (76,66%), o que está de acordo com outros 

achados da literatura, como os trabalhos de ATTIAS et al (1996c), que 

relataram 62% dos sujeitos com zumbido bilateral e 78% no trabalho de 

MCKEE e STEPHENS (1992). 

 

 Os 23,34% dos indivíduos restantes queixaram-se de zumbido 

unilateral, presente na orelha direita (10%) ou na orelha esquerda (13,34%), 

com um certo equilíbrio, observado também por MCKEE e STEPHENS 

(1992). 

 

 A acufenometria realizada no grupo Z revelou uma porcentagem muito 

maior de orelhas com a sensação subjetiva do zumbido relacionada a  
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freqüências altas (94,34% das orelhas com este sintoma situado entre 3 e 12 

KHz). Apenas 5,66% das orelhas tinham a sensação subjetiva de freqüência 

em 1 e 2 KHz (Gráfico 6). Resultados semelhantes foram encontrados por 

ZIMMERMANN (1998), segundo a qual, aproximadamente 82% dos sujeitos 

com zumbido e perda auditiva induzida por ruído consideraram que a 

freqüência mais similar ao seu sintoma estava entre 3 e 8 KHz; 7% dos 

sujeitos consideraram as freqüências entre 1 e 2 KHz; 4% consideraram a 

freqüência de 250 KHz e 7%, o ruído de fala, mais semelhante ao seu 

zumbido. 

 

 Com base nos resultados da acufenometria, pôde-se observar que o 

zumbido da maior parte dos sujeitos foi referido como sendo de freqüências 

altas, que é a região onde existe perdas auditivas mais acentuadas. HENRY e 

MEIKLE (2000) questionaram a hipótese de que a sensação subjetiva de 

freqüência (pitch) do zumbido correspondesse à região de freqüência do 

audiograma, em que houvesse a máxima perda auditiva. Contrariamente, 

constataram que o pitch  do zumbido tende a ser mais agudo (em casos de 

perda auditiva neurossensorial) e que o sintoma pode ocorrer, praticamente, 

em qualquer região de freqüência onde haja perda auditiva, como pôde-se 

observar nos sujeitos deste trabalho (Gráficos 4 e 6). 
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 Como foi proposto por COLLET et al (1989) e COLLET et al (1993), a 

presença de emissões otoacústicas indica integridade coclear total ou de 

algumas partes da cóclea. A presença das otoemissões estaria vinculada à 

existência de pelo menos uma freqüência do audiograma, com limiares iguais 

ou menores que 40 dB NA. Por outro lado, a ausência das emissões seria 

difícil de ser analisada, pois pode ocorrer em indivíduos com limiares menores 

ou iguais a 40 dB NA. 

 

 No caso dos sujeitos deste trabalho, tanto no grupo com zumbido 

quanto no grupo sem zumbido, os limiares auditivos das freqüências de 0,25 a 

1 KHz foram sempre menores que 20 dB NA. Baseando-se no que foi 

proposto por COLLET et al (1989) e COLLET et al (1993), seria esperado que 

todos os indivíduos manifestassem presença de emissões. Entretanto, isto não 

foi observado, nem na situação sem estimulação contralateral, nem na situação 

com estimulação (Tabela 5). 

 

 Para o grupo controle, as emissões estiveram presentes em 56,7% das 

orelhas esquerdas e 63,3% das orelhas direitas, em situação sem estimulação 

contralateral. Na avaliação com estimulação contralateral, este grupo obteve 

50% das orelhas esquerdas e 56,7% das orelhas direitas, com presença de 

emissões otoacústicas (Gráfico 8). 
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 Já para o grupo com zumbido, na situação sem estimulação, houve 

73,3% das orelhas esquerdas e 70% das orelhas direitas com otoemissões 

presentes. Para a situação com estimulação contralateral, a presença das 

emissões foi de 70% para a orelha esquerda e 70% para a direita (Gráfico 7). 

 

 Isto posto, pôde-se notar que, apesar de todos os indivíduos terem pelo 

menos alguns limiares auditivos abaixo de 20 dB NA, não houve presença de 

emissões otoacústicas em todas as orelhas, como seria esperado. Este fato 

pode ser explicado com a afirmativa de HAUSER et al (1991), segundo a qual, 

indivíduos com limiares auditivos normais e ausência de emissões, poderiam 

apresentar lesão coclear pré-clínica, que não seria detectada pelo audiograma, 

mas sim pelas otoemissões. 

 

 Além disso, por meio dos resultados referentes à presença de emissões, 

constatou-se não haver diferença significante entre os grupos Z e C (Tabela 5) 

e das orelhas direita e esquerda, entre os dois grupos (Tabela 6), em nenhuma 

das situações (com ou sem estimulação contralateral). Isto seria um indicativo 

da homogeneidade interaural e entre grupos, no quesito presença de 

otoemissões, fato que contribuiu para que não houvesse interferências nos 

outros itens analisados. 
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 Quanto aos valores médios das amplitudes de resposta das emissões, 

para o grupo C, sem estimulação contralateral, obteve-se 6,96 dB NPS para a 

orelha direita e 6,41 dB NPS para a orelha esquerda, o que não configurou 

significância estatística (Tabela 7). 

 

 Para o grupo Z, também sob a condição sem estimulação acústica 

contralateral, não houve diferença estatística entre os valores médios das 

respostas das emissões das orelhas direita e esquerda, já que, para a orelha 

direita, a média foi de 8,12 dB NPS e, para a orelha esquerda, foi de 8,28 dB 

NPS (Tabela 7). 

 

 Na condição com estimulação contralateral, o grupo C teve 5,67 dB 

NPS para a orelha direita e 4,88 dB NPS para a orelha esquerda, enquanto o 

grupo Z teve 7,00 dB NPS para a orelha direita e 7,46 dB NPS para a orelha 

esquerda. Para ambos os grupos, não houve diferença significante entre as 

orelhas, nesta condição de testagem (Tabela 7). 

 

 Com base nos resultados apresentados das amplitudes de resposta das 

emissões com e sem estimulação contralateral, quando foram comparadas as 

orelhas direita e esquerda de cada grupo, pôde-se observar não haver diferença 

interaural, nem para o grupo Z, nem para o grupo C. Este fato demonstrou a 
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não existência de influência maior ou menor de uma determinada orelha, nas 

correlações feitas dentro de cada grupo. 

 

 Quando comparou-se cada orelha (direita ou esquerda) entre os grupos 

experimental e controle, no que concerne as situações sem e com estimulação 

contralateral, constatou-se que, para todas as análises, o grupo Z teve médias 

de amplitude das emissões maiores que o grupo C (Tabela 8). 

 

 Na situação sem estimulação contralateral, no que se refere à orelha 

direita (Tabela 8), o grupo C teve 6,96 dB NPS de resposta e, o grupo Z, 8,12 

dB NPS, não existindo diferença significante entre os grupos. Já para a orelha 

esquerda, apesar de não haver diferença estatisticamente significante entre as 

respostas dos dois grupos, existiu indícios de respostas menores na orelha 

esquerda do grupo C (Z= 8,28 dB NPS; C=6,41 dB NPS). 

 

 Da mesma forma, na situação com estimulação contralateral, a 

comparação entre a orelha direita dos dois grupos não mostrou diferença de 

respostas das emissões, na análise estatística (Z= 7,00 dB NPS; C= 5,67 dB 

NPS). Contudo, para a orelha esquerda, houve diferença estatística significante 

entre os grupos, pois o grupo Z teve 7,46 dB NPS e o grupo C teve 4,88 dB 

NPS, demonstrando amplitudes de resposta das emissões otoacústicas 

evidentemente maiores para o grupo Z (Tabela 8). 
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 A explicação para estes achados, referentes à média das emissões em 

relação aos dois grupos comparados, não é simples. Alguns estudos da 

literatura sobre o assunto relataram resultados contrastantes. ATTIAS et al 

(1996a), por exemplo, referiram não haver diferença para os grupos com e sem 

zumbido, na ausência de estimulação contralateral, em um estudo com uma 

população exposta a ruído ocupacional e parâmetros de testagem semelhantes 

ao presente trabalho. Eles concluíram que não havia influência das células 

ciliadas externas na geração do zumbido, já que o funcionamento das mesmas 

foi semelhante nos dois grupos. 

 

 MCKEE e STEPHENS (1992), utilizando normo-ouvintes com e sem 

zumbido, encontraram respostas das emissões significantemente piores nas 

orelhas com zumbido, sugerindo uma função coclear menos eficiente nos 

indivíduos com este sintoma. 

 

 Seguindo a mesma linha, SHIOMI et al (1997) avaliaram a função 

coclear de sujeitos com zumbido, por meio das emissões otoacústicas por 

produto de distorção e encontraram amplitudes de resposta piores nos sujeitos 

com zumbido, independentemente dos limiares auditivos, indicando disfunção 

nas células ciliadas desses indivíduos. 
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 Desta maneira, pôde-se notar que os resultados do presente trabalho não 

estão de acordo com outros achados da literatura, uma vez que as respostas do 

grupo com zumbido foram maiores que as do grupo controle, tanto na situação 

sem estimulação contralateral, quanto na condição com estimulação 

contralateral. 

 

 Uma hipótese para explicar estes achados seria a variabilidade 

individual e entre grupos, no que se refere às emissões gravadas, uma vez que 

estas são únicas para cada orelha, diferindo tanto nas freqüências contidas 

quanto nas amplitudes, conforme discutido por RYAN e KEMP (1996). Estes 

autores também observaram diferenças nas respostas das emissões, quanto à 

magnitude do efeito do ruído contralateral, o que poderia reduzir 

diferentemente a amplitude das emissões transitórias. 

 

 Uma outra hipótese pertinente, seria o grau de comprometimento das 

células ciliadas externas destes indivíduos avaliados. Como a amplitude das 

emissões tem relação direta com o funcionamento das células ciliadas 

externas, poderia-se supor que o grupo controle teria maior dano nestas células 

ou que as células ciliadas externas das orelhas do grupo Z teriam maior 

atividade (esta última suposição será discutida posteriormente). Se as células 

ciliadas das orelhas do grupo C estivessem com uma lesão maior, então 

haveria menores respostas das otoemissões, sem, no entanto, haver 
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necessariamente piores limiares no audiograma. Este fato apontaria para uma 

lesão coclear pré-clínica, em freqüências ainda não alteradas, pelos padrões 

convencionais (HAUSER et al, 1991). 

 

 Além disso, a hipótese dos sujeitos sem zumbido apresentarem 

amplitudes das emissões menores que os sujeitos com zumbido, auxiliaria na 

conclusão de que a atividade das células ciliadas externas não estaria 

especificamente ligada à geração do zumbido, assumindo-se que o grupo 

controle teria um dano maior nestas células, baseando-se nos resultados das 

emissões, o que concordaria com a proposta de ATTIAS et al (1996c). 

 

 Ainda verificando a existência de homogeneidade entre as orelhas dos 

dois grupos, comparou-se a supressão das emissões otoacústicas para os 

grupos Z e C. Como resultados, observou-se não haver diferença significante 

entre o funcionamento do sistema auditivo eferente nas orelhas direita e 

esquerda do grupo Z (OD= 1,18 dB NPS; OE= 1,14 dB NPS) e entre as 

orelhas do grupo C (OD= 2,04 dB NPS; OE= 2,12 dB NPS), indicando que as 

outras comparações relativas ao sistema auditivo eferente não seriam 

influenciadas por variáveis interaurais (Tabela 9). 

 

 No que se refere às ondas da ABR, quando foi analisada a variável lado 

das orelhas, dentro do grupo Z e C, não se observou diferença estatística 
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alguma quanto às latências das ondas I, III e V, demonstrando não existir 

diferença interaural para esta análise (Tabela 10). 

 

 Quanto às latências dos intervalos interpicos, para o grupo Z, não houve 

diferença significante entre as orelhas direita e esquerda, para nenhuma delas. 

Já para o grupo controle, houve diferença significante no intervalo I-III, 

indicando latência interpico menor na orelha direita. Neste último grupo, como 

existiu diferença estatística em uma só análise, em relação às latências 

interpicos e, como as latências das ondas I, III e V não se apresentavam 

diferentes nas duas orelhas, as orelhas dos dois grupos foram consideradas 

semelhantes, quanto à variável lado, para esta comparação (Tabela 10). 

 

 A amplitude da onda III da orelha do grupo Z mostrou resultados 

significantemente maiores que a orelha esquerda. No caso do grupo C, houve  

resultado semelhante, já que a amplitude da orelha direita foi 

significantemente maior que a amplitude da orelha esquerda. Como os dois 

grupos apresentavam respostas maiores para a amplitude da onda III na orelha 

direita, considerou-se os grupos Z e C homogêneos, para a comparação das 

amplitudes, entre as orelhas direita e esquerda (Tabela 10). 

 

 Após as primeiras comparações feitas (idade, tempo de exposição ao 

ruído, limiares auditivos, presença de emissões otoacústicas, amplitudes das 
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emissões, valores das latências, interpicos e amplitudes das ondas da ABR), 

concluiu-se que, de maneira geral, os grupos experimental e controle eram 

homogêneos. Dessa forma, poder-se-ia apresentar outras comparações 

relativas aos objetivos principais deste trabalho, com a certeza de que 

variáveis interaurais e inter-grupos não marcariam, determinantemente, os 

resultados finais obtidos. 

 

 A segunda parte dos resultados referiu-se aos objetivos inicialmente 

propostos, os quais serão discutidos a seguir. 

 

Alguns autores comentaram que, em pacientes com zumbido, há  

disfunção do sistema auditivo eferente, uma vez que a supressão das emissões 

é menor nestes indivíduos (CHÉRY-CROZE et al, 1993a; ATTIAS et al, 

1996a). 

 

 Com base nesta afirmação, no presente trabalho, estudou-se a 

efetividade do sistema eferente olivococlear medial em pacientes com 

zumbido, por meio da supressão das emissões otoacústicas transitórias com 

estimulação acústica contralateral. Observou-se que, na comparação das 

orelhas direitas entre os grupos com zumbido e controle, a supressão das 

emissões do grupo Z foi menor (Z= 1,13 dB NPS; C= 1,88 dB NPS), 

mostrando indícios de supressão maior para o grupo controle, porém, sem 
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apresentar diferença estatisticamente significante. Para a comparação entre as 

orelhas do lado esquerdo dos dois grupos (Z=1,15 dB NPS; C=2,10 dB NPS), 

notou-se uma diferença significante entre os resultados da supressão das 

emissões, indicando valores maiores no grupo controle (Tabela 11). 

 

 Sendo assim, pôde-se concluir que, para ambas as orelhas do grupo Z, 

houve supressão das emissões otoacústicas menor que a do grupo controle, 

evidenciando menor efetividade do sistema eferente olivococlear medial 

nestes pacientes, conforme observado em outros trabalhos (CHÉRY-CROZE 

et al, 1993a; ATTIAS et al, 1996a). 

 

 Ainda com o intuito de avaliar o sistema eferente olivococlear, 

analisou-se a supressão das emissões otoacústicas das orelhas com e sem 

zumbido do grupo com zumbido unilateral. 

 

 No entanto, dos 7 sujeitos com zumbido unilateral, somente 4 

manifestaram presença de emissões, inviabilizando assim, uma análise 

estatística, devido à pequena amostra. Foi feita, então, uma análise descritiva 

(Tabela 12), a qual demonstrou menor supressão das emissões nas orelhas com 

zumbido (orelhas com zumbido= 1,68 dB NPS; orelhas sem zumbido= 1,93 

dB NPS). 
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 Apesar da ausência de tratamento estatístico para esta comparação, 

pôde-se observar que, nas orelhas com zumbido, o sistema eferente 

olivococlear foi menos efetivo. Este resultado concorda com outros estudos, 

como por exemplo, os trabalhos de COLLET et al (1992), CRÉRY-CROZE et 

al (1993a), ATTIAS et al (1996a). 

 

 O uso da ABR neste trabalho pode ser explicado, uma vez que alguns 

autores relacionaram alterações do sistema auditivo em nível de Tronco 

Cerebral com o zumbido (SHULMAN e SEITZ, 1981; MAURIZI et AL, 

1985; MÖLLER et al, 1992b; MÖLLER et al, 1994; LEMAIRE e BUTTER, 

1995; ATTIAS et al, 1996c; SANCHEZ, 1997). 

 

 Desta forma, comparou-se os valores das latências, intervalos interpicos 

e amplitudes das ondas da ABR, entre sujeitos com e sem zumbido (Tabelas 

13 e 14). Observou-se de maneira geral que, na maior parte dos resultados, as 

latências das ondas I, III e V e dos intervalos interpicos I-III, I-V e III-V 

estavam prolongadas no grupo Z, para ambas as orelhas. Contrariamente, as 

amplitudes I, III e V foram menores para o grupo Z, também em relação a 

ambas as orelhas. Este fato poderia indicar a existência de alteração na 

transmissão neural do estímulo acústico, já que as latências estão aumentadas 

no grupo Z. Simultaneamente, poderia haver uma redução nos neurônios 

participantes do processo e/ou uma diminuição na sua atividade, uma vez que 
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as amplitudes do grupo Z eram menores que do grupo controle. Estes 

resultados foram comentados sem a análise estatística, a fim de que um 

panorama geral pudesse ser estabelecido. Posteriormente, uma discussão mais 

detalhada foi apresentada. 

 

 Com base nas comparações estatísticas feitas sobre a ABR, pôde-se 

notar que alguns parâmetros diferiram entre os dois grupos. Para a orelha 

direita, o grupo Z mostrou resultados estatisticamente significantes, na latência 

da onda III, com um maior tempo para o grupo Z. Para a latência de onda V, 

não houve diferença significante, havendo, porém, indícios de maior resposta 

para o grupo Z. Os outros parâmetros foram semelhantes para a orelha direita, 

nos dois grupos (Tabela 13). 

 

 Com relação à orelha esquerda, houve diferença significante para as 

latências de onda I e III, com maiores respostas para o grupo Z. No que diz 

respeito às outras comparações, não houve significância estatística (Tabela 

14). 

 

 Sendo assim, pôde-se notar que a latência da onda III foi maior no 

grupo Z, tanto para a orelha direita quanto para a esquerda. Este 

prolongamento da onda III também foi observado no trabalho de ATTIAS et al 

(1996c), em indivíduos com zumbido crônico induzido por ruído, que se 
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constitui numa população semelhante à deste estudo. Os autores concluíram 

que a atividade neural associada à onda III (núcleo coclear, corpo trapezóide e 

complexo olivar superior) deveria estar parcialmente envolvida na sensação 

final do sintoma. 

 

 Quanto ao presente trabalho, pode-se dizer que uma alteração da onda 

III da ABR, nestes pacientes com zumbido, quando comparados ao grupo 

controle, evidencia uma possível disfunção na atividade neural ao nível do 

núcleo coclear. Também pode-se supor que esta alteração tenha participação 

da atividade do complexo olivar superior, conforme proposto por MÖLLER et 

al (1994). 

 

 SANCHEZ (1997) também encontrou um aumento significante da 

latência de onda III, em pacientes com zumbido, porém, com audição normal. 

Além disso, a autora verificou um prolongamento da onda I, o que foi 

semelhante aos achados deste estudo. Contudo, o prolongamento significante 

da onda I, no presente, foi notado apenas para a orelha esquerda do grupo 

experimental. 

 

 SHULMAN e SEITZ (1981) observaram alterações morfológicas nas 

ondas da ABR, além de leve atraso da onda I, embora este não estivesse 

presente em todos os pacientes com zumbido. O atraso da onda I foi 
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relacionado a possível origem periférica do zumbido, sendo descartada a 

hipótese de uma ligação com limiares auditivos dos sujeitos, já que os autores 

controlaram esta variável. 

 

 Pode-se hipotetizar que, no caso dos sujeitos do estudo em questão, não 

tenha havido influência da perda auditiva nos resultados da ABR, pois tanto o 

grupo controle quanto o grupo experimental tinham limiares auditivos 

semelhantes. Desta forma, o prolongamento estatisticamente significante da 

onda I na orelha esquerda dos sujeitos com zumbido, além do aumento da 

mesma onda, na orelha direita, poderia indicar uma participação do sistema 

auditivo periférico na produção do zumbido, assumindo-se que a geração da 

onda I esteja relacionada com o nervo auditivo. 

 

 O prolongamento da onda I da ABR também foi verificado em 

pacientes com zumbido por LEMAIRE e BEUTTER (1995) e os autores 

sugeriram que esta alteração poderia estar relacionada a uma disfunção do 

sistema eferente medial. 

 

 Esta hipótese foi proposta com base em estudos animais, onde uma 

destruição no núcleo tegmentar (sistema eferente medial) causava  

prolongamento da onda I e redução das amplitudes I e III, que também foi 

observada pelos autores no referido trabalho. 
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 Outros estudos mostraram um aumento significativo da latência da 

onda V, em orelhas com zumbido, como os trabalhos de MAURIZI et al 

(1985), MÖLLER et al (1992b) e MÖLLER et al (1994), indicando disfunções 

nas estruturas do Tronco Cerebral ligadas à onda V (lemnisco lateral), que 

poderiam ser um reflexo de alterações no complexo olivar superior. 

 

 Os achados deste estudo também encontraram um prolongamento da 

latência V nas orelhas direita e esquerda dos indivíduos com zumbido, embora 

este aumento não tenha sido estatisticamente significante. Este fato poderia 

sugerir um envolvimento do lemnisco lateral e/ou complexo olivar superior, 

na produção ou sensação do zumbido destes pacientes. 

 

 Com relação às amplitudes do grupo Z, encontrou-se redução das ondas 

I e III da ABR, para ambas as orelhas, apesar deste resultado não ter sido 

estatisticamente significante.  

 

 Estes achados estão de acordo com estudos de MAURIZI et al (1985) e 

LEMAIRE e BEUTTER (1995). Ao se fazer um paralelo deste resultado com 

o estudo de ATTIAS et al (1993), onde foi observada redução significante das 

amplitudes dos potenciais auditivos tardios (N1, P2 e P3) em pacientes com 

zumbido, atribuída pelos autores a uma possível redução no número de 
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neurônios respondendo e/ou diminuição na sua atividade e/ou aumento na 

dessincronização destes, poder-se-ia supor que a redução nas amplitudes das 

ondas I e III da ABR estaria ligada a um menor número de neurônios em 

atividade adequada e/ou a uma dessincronização na transmissão sináptica 

destes neurônios, que se situariam ao longo do nervo auditivo, núcleo coclear 

e complexo olivar superior, influenciando na produção do zumbido. 

 

 Na tentativa de verificar o funcionamento do Tronco Cerebral em 

sujeitos com zumbido unilateral, comparou-se os achados da ABR entre as 

orelhas com e sem zumbido (Tabela 15). Nenhuma diferença significante foi 

encontrada entre as duas orelhas, uma vez que as latências, intervalos 

interpicos e amplitudes foram bastante semelhantes. No entanto, esta análise 

estatística foi feita em apenas 7 sujeitos com zumbido unilateral e uma 

possível diferença entre as orelhas somente apareceria se fosse muito evidente.  

 

Portanto, neste trabalho, não se pôde fazer suposições a respeito da 

ABR em indivíduos com zumbido unilateral. 

 

 Ao se traçar um panorama geral sobre os achados deste estudo, tem-se 

que o zumbido é um sintoma que pode acometer indivíduos expostos a níveis 

de pressão sonora elevados, conforme pôde ser observado nos sujeitos 

analisados do grupo Z. Um trabalho de ZIMMERMANN (1998) verificou 
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prevalência de zumbido em trabalhadores expostos a ruído, de 15,5%, e esta 

porcentagem aumentava para 33,3%, ao se avaliar sujeitos com zumbido e 

perda auditiva induzida por ruído. 

 

 Apesar do objetivo do presente estudo não ter sido a análise da 

prevalência do zumbido em indivíduos expostos a ruído e simultânea perda 

auditiva neurossensorial, sabe-se que este sintoma pode ser observado nesta 

população e que o problema não é incomum. 

 

 Quanto às características do zumbido, referidas pelos pacientes, notou-

se uma variedade de manifestações dentro do grupo estudado, como já citado 

por outros autores (EGGERMONT, 1990; FUKUDA et al, 1990; SEIDMAN e 

JACOBSON, 1996; NODAR, 1996; SANCHEZ, 1998). Dentre estas 

manifestações, observou-se indivíduos com zumbido bilateral e unilateral (na 

orelha direita ou esquerda), além de diferentes sensações de freqüência (pitch) 

do sintoma (freqüências médias e altas). 

 

 No caso da etiologia mais provável do zumbido para estes pacientes, 

considerou-se a perda auditiva neurossensorial, provavelmente causada pela 

longa exposição ocupacional a níveis de pressão sonora elevados, 

potencialmente lesivos. A escolha de uma provável etiologia conhecida do 

zumbido facilitou a seleção de uma população mais homogênea, quanto a este 
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aspecto, já que, segundo relatos da literatura, uma população com perda 

auditiva induzida por ruído seria ideal para o estudo deste sintoma, pois esta 

perda auditiva neurossensorial seria a possível causa do zumbido nestes 

pacientes (ATTIAS et al, 1996a; 1996b e 1996c). 

 

 Com relação às hipóteses existentes sobre a geração do zumbido, foram 

feitos alguns comentários, buscando relacionar os achados deste trabalho com 

alguns dados da literatura sobre o assunto. 

 

 Conforme proposta de MÖLLER (1984), o zumbido seria uma 

conseqüência de desordens cocleares, que resultariam em aumento na 

velocidade de descarga espontânea das fibras do nervo auditivo, causado por 

hiperatividade das células ciliadas da cóclea. Apresentou, também, a hipótese 

de que poderia existir uma atividade reduzida do nervo coclear. 

 

 Neste trabalho, os indivíduos participantes tinham algum dano coclear 

causado possivelmente pela exposição ao ruído ocupacional. Foi observado 

que, em todas as situações de avaliação das emissões (sem ou com 

estimulação contralateral, em ambas as orelhas), houve maior amplitude de 

respostas para os indivíduos com zumbido, quando comparados ao grupo 

controle. Este fato poderia indicar hiperatividade das células ciliadas externas 

nestes pacientes, que resultariam em emissões otoacústicas maiores. 
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 A atividade do nervo auditivo pode ser avaliada pela onda I da ABR e 

esta mostrou-se reduzida nos sujeitos com zumbido, já que as latências foram 

maiores neste grupo. 

 

 Sendo assim, os achados confirmam as hipóteses de MÖLLER (1984), 

onde existiria hiperatividade das células ciliadas e redução da atividade do 

nervo coclear em sujeitos com zumbido. 

 

 CHÉRY-CROZE et al (1993a) sugeriram uma possível disfunção do 

sistema eferente olivococlear medial em pacientes com zumbido, a qual 

resultaria em desinibição de algumas células ciliadas externas e/ou internas, 

devido a um dano coclear, com conseqüente aumento da atividade basal das 

células ciliadas internas não acometidas pela lesão, gerando assim o zumbido. 

 

 No caso do estudo em questão, os sujeitos com zumbido apresentaram 

supressão das emissões otoacústicas menos efetiva que os sujeitos do grupo 

controle, indicando a existência de uma possível disfunção do sistema auditivo 

eferente olivococlear medial, o que concorda com a hipótese de CHÉRY-

CROZE et al (1993a). A possível desinibição de algumas células ciliadas 

externas e/ou internas nos sujeitos com zumbido, proposta pelos autores, 
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poderia resultar em uma maior amplitude das emissões, que foi verificada nos 

pacientes com este sintoma, avaliados no presente estudo. 

 

 Uma outra hipótese acerca do zumbido foi proposta por LENARZ et al 

(1993), onde supôs-se que um dano coclear determinaria uma neurofisiologia 

do zumbido localizada em porções centrais do sistema auditivo, distribuída em 

diversas estruturas. Segundo sua conclusão, uma atividade periférica alterada 

causaria inabilidade das vias auditivas centrais, que não conseguiriam gerar e 

manter uma atividade repetida e sincronizada, dando origem à percepção do 

zumbido. 

 

Pode-se fazer uma associação dos achados deste trabalho com o de 

LENARZ et al (1993), uma vez que, no grupo experimental, verificou-se uma 

possível lesão periférica, além de uma provável alteração de estruturas 

auditivas mais centrais (Tronco Cerebral), evidenciadas pelo prolongamento 

das latências das ondas e redução das amplitudes da ABR, nos pacientes com 

zumbido. Desta forma, nestes sujeitos, haveria uma possível disfunção, desde 

o nervo auditivo até o lemnisco lateral, de acordo com os respectivos 

geradores de cada onda da ABR. 

 

 ATTIAS et al (1996a) também propuseram uma disfunção do sistema 

olivococlear medial em indivíduos com zumbido. Além disso, comentaram 
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quanto à possibilidade de haver um envolvimento das vias auditivas eferentes 

inteiras, desde o córtex até a cóclea, afetando também o sistema olivococlear. 

Como já comentado, este trabalho verificou a existência de menor efetividade 

do sistema eferente olivococlear medial nos sujeitos com zumbido avaliados. 

Da mesma forma, observou-se uma possível alteração ao nível de Tronco 

Cerebral nestes indivíduos. A partir destes achados, pode-se hipotetizar que a 

proposta de ATTIAS et al (1996a) explicaria estes resultados, uma vez que, as 

modificações da ABR encontradas neste trabalho, poderiam ser conseqüência 

de uma falha no sistema eferente inteiro, afetando a atividade de estruturas do 

Tronco Cerebral até o sistema olivococlear medial. 

 

 LEMAIRE e BUTTER (1995), com base em achados da ABR, 

propuseram também uma disfunção do sistema eferente medial, em sujeitos 

com zumbido, com resultados semelhantes aos deste trabalho. Assim sendo, 

mais uma vez, pode-se dizer que os sujeitos deste estudo poderiam ter uma 

alteração na atividade eferente, em nível de Tronco Cerebral. 

 

 MÖLLER (2000) citou estudos animais comprovando a afirmação de 

que a perda auditiva induzida por ruído afeta, além da cóclea, a função do 

colículo inferior. Uma hiperestimulação devido ao ruído provoca mudanças no 

colículo inferior, pois reduz a inibição pelo GABA. A partir deste fato, pode-

se hipotetizar que, uma alteração no colículo inferior (o qual não foi avaliado 
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diretamente neste estudo, já que a ABR representa estruturas auditivas até o 

lemnisco lateral) afetaria as estruturas mais baixas do sistema auditivo, 

havendo, então, uma alteração na atividade coclear, nervo auditivo, núcleo 

coclear, sistema olivococlear medial, complexo olivar superior e lemnisco 

lateral, que puderam ser avaliados nos sujeitos desse trabalho. 

 

 Possíveis disfunções em estruturas auditivas acima do colículo inferior 

não puderam ser observadas nestes indivíduos, pois os instrumentos utilizados 

(emissões otoacústicas com estimulação contralateral e ABR) não permitem 

esta análise. A hipótese de alterações em estruturas acima do Tronco Cerebral 

não pode ser descartada, em indivíduos com zumbido expostos a níveis de 

pressão sonora elevados. 

 

 São necessários estudos posteriores que avaliem todos os níveis do 

sistema auditivo de pacientes com zumbido, para que se possa verificar todas 

as alterações existentes nestes indivíduos. 

 

 Resumidamente, em relação ao zumbido, este trabalho encontrou 

possíveis alterações no grupo experimental, que dizem respeito a: 

1) células ciliadas externas com maior atividade (emissões otoacústicas com 

amplitudes maiores que as do grupo controle); 
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2) sistema olivococlear medial menos eficiente (supressão das emissões 

menor que do grupo controle); 

3) alteração na atividade do nervo auditivo (onda I), núcleo coclear e 

complexo olivar superior (onda III) e lemnisco lateral (onda V), 

evidenciada por prolongamentos das latências e redução nas amplitudes 

das ondas da ABR. 

 

A partir daí, poder-se-ia sugerir que todos estes fatores estariam 

relacionados. Uma hiperatividade das células ciliadas externas estaria ligada a 

menor atividade do sistema eferente olivococlear medial, inervado pelo 

complexo olivar superior, cuja atividade também estaria reduzida. Os 

neurônios das outras estruturas avaliadas pela ABR também teriam sua 

atividade alterada, devido a um número menor de neurônios respondendo e/ou 

a um aumento da dessincronização destes. Assim, a hipótese seria de que 

existe hiperatividade das células ciliadas externas, além de redução da 

atividade dos neurônios do nervo auditivo e das outras estruturas até o 

lemnisco lateral, com uma possível influência de menor efetividade do sistema 

auditivo eferente. 

 

No entanto, após estas considerações, surge uma dúvida: qual foi o 

local e qual foi o processo que deu origem a todas estas alterações? Será que 
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estas alterações causaram o zumbido ou será que o sistema auditivo reagiu 

desta maneira, como resposta à presença do zumbido? 

 

Mais uma vez, diversas questões foram levantadas a respeito do 

zumbido. Cabe aos pesquisadores da área tentar respondê-las, à medida que 

novos estudos sejam feitos. 

 

Até conseguirmos preencher todas as lacunas que rodeiam o zumbido, a 

atitude deve ser a prevenção, principalmente nos meios aonde a incidência do 

sintoma é alta e pode ser minimizada. Este é o caso, por exemplo, dos 

indivíduos expostos ao ruído; se houver controle eficiente da perda auditiva 

induzida por ruído nesses trabalhadores, com certeza, haverá uma diminuição 

dos casos de zumbido nessa população. 
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6 – CONCLUSÃO 

 

 

 Com relação aos achados deste trabalho, observou-se que: 

 

1) A supressão das Emissões Otoacústicas Transitórias do grupo com 

zumbido foi menor que a do grupo controle. No caso da orelha direita, 

houve indícios de supressão das otoemissões menores para o grupo Z. Já 

para a orelha esquerda, houve diferença estatisticamente significante entre 

a supressão dos dois grupos, com menores resultados para o grupo com 

zumbido. 

 

2) Para a comparação entre as orelhas com e sem zumbido do grupo com 

zumbido unilateral, no que se refere à supressão, não foi feita uma análise 

estatística, uma vez que o número de orelhas era muito pequeno. Apesar 

disto, os resultados mostraram supressão das otoemissões menores para as 

orelhas com zumbido. 
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3) Quanto aos resultados dos Potenciais Auditivos Evocados de Tronco 

Cerebral, notou-se aumento das latências e redução das amplitudes para as 

ondas do grupo Z. Com base na análise estatística, observou-se que, no 

caso da orelha direita, houve diferença significante para a latência de onda 

III, com um maior tempo para o grupo Z, havendo para a latência de onda 

V, indícios de maior resposta para o grupo Z. Com relação à orelha 

esquerda, houve diferença significante para as latências de ondas I e III, 

com maiores respostas para o grupo Z. Nas outras comparações 

(amplitudes e intervalos interpicos) não foram encontrados resultados 

estatisticamente significantes. 

 

4) De acordo com as comparações feitas entre as orelhas com e sem zumbido 

do grupo com zumbido unilateral, não houve diferença estatística para 

nenhuma das análises (latências, intervalos interpicos e amplitudes). 
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