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RESUMO

o zumbido gerodo peio sistemo poro-ouditivo, sejo de
origem voscuior ou muscuior, é pouco desaito no iiteroturo.
fípesor de ser mois roro do que o zumbido gerodo peio
sistemo ouditivo, eie pode ser fociimente identificodo
otrovés do onomnese e exome físico. O objetivo do presente
estudo é ovoiior o freqüêncio de zumbidos gerodos por
estruturas voscuiores e musculares deniie umo população
de portadores de zumbido e onoiisor suos corocterísticos
e^oecíficos. No período deJaneiro de 1995o Junho de 1999
foram atendidos358pacientes no ombuiotãrio de zumbido,
utiiizondo-se um protocolo padronizado, fí identificação dos
zumbidos voscuiores e musculares foi feito peio onomnese
e complementado peio exame físico, sendo que zumbidos
em diques ou puisoçães síncronos com o batimento cardíaco
foram considerados voscuiores, enquanto os diques não
síncronos, mais rápidos que o batimento cardíaco, foram
considerados musculares. Dentre os 358 pacientes, 72
(20,11%) apresentaram zumbidos voscuiores ou musculares,
havendo predomínio significativo do sexo feminino
(77,78%). O zumbido foi ciossificado como subjetivo em
óó casos e objetivo em apenas ó, sendo percebido como
som único em 26 casos e múltiplo em 46. fíiteroçães do
sono, concentração ou equilíbrio emocionai foram
identificados em 19% dos pacientes. Os autores concluem
que os zumbidos gerodos peio sistemo poro-ouditivo são
mais freqüentes do que o esperado. Como no moiorio do
vezes esse tipo de zumbido apresento tratamentos
específicos, o otorrinoioringoiogisto preciso estar atento
às corocterísticos do zumbido durante o onomnese poro
identificá-io, diferenciá-io dos zumbidos "comuns" gerodos
peio sistemo ouditivo e tratá-io adequadamente.

Unitermos: zumbido, sistemo poro-ouditivo,
onomnese. tratamento.

SUMMARY

Tinnitus generoted bç the poro-ouditory system
(voscuior and muscuior origin) ore seidom described in
the iiteroture. fíithough rorer when compored to "reguior"
tinnitus, they moy be eosiiç suspectedb^ the onomnesis.
lhe purpose ofthis studç uios to evoiuote the frequency
of tinnitus generoted by voscuior and muscuior stmctures
omong o popuiotion of tinnitus potients and to onoiyze
their chorocteristics. From Jonuoty 1995 to June 1999,
358 tinnitus potients uuere ottended foiiowing o medicoi-
oudioiogicoi protocoi. The identificotion of tinnitus
generoted by the poro-ouditoty system ujos performed
by the onomnesis: tinnitus referred to os "puisotions"
synchronous uuith the heortbeots ivere considered os
voscuior ones, ujhiie those "ciicks" not synchronous with
the heortbeots aiere considered os muscuior ones. fímong
the 358potients enroiied in this study, 72 (20,11%) ujere
identified os hoving puisotiie or muscuior tinnitus. lhere
ujere 56 femoies (77,78%) and 16 moies (22,22%). The
tinnitus UJOS perceived os o singie sound in 26 potients
and os muitipie sounds in 46. it ujos subjective in 66
coses and objective in oniy ó coses, impoirment in sieep,
concentrotion or emotionoi boionce ujos observed in 19%
of the coses. The outhors conciude thot tinnitus generoted
by voscuior or muscuior structures moy be more common
thon expected. Since both ofthem ore medicai probiems
and hove specific treotments, the otoioryngoiogist shouid
be oiert to the tinnitus chorocteristics during onomnesis
in order to differentiote these potients from those ujho
hove tinnitus generoted by the ouditory pothujoys and
perform the correct treotment.

Ufíiterms: tinnitus, poro-ouditory system, onomnesis,
treotment.
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