O que você precisa

saber sobre o
zumbido

Uma em cada seis pessoas é afetada
pelo zumbido
Abaixo, respondemos 7 das principais
perguntas relacionadas a pessoas
com zumbido.

1. O que é zumbido?
Zumbido é um termo médico para a sensação de ouvir um som nos seus ouvidos ou cabeça quando
nenhum som exterior está presente. O zumbido é uma condição audiológica e neurológica que pode ser
classificada de leve até severa e considerada intermitente ou constante. Também é comum que pessoas
que sofram com zumbido apresentem perda auditiva.

2. Qual a causa?
Na grande maioria das vezes, o que causa o
zumbido é a exposição a ruídos muito intensos.
Mas também pode ser, lesões na cabeça,
medicações, cera de ouvido e muitas outras
condições também são suspeitas de causar
zumbido.

3. É muito comum?
De acordo com a Zumbido.org.br, estima-se
que mais de 28 milhões de brasileiros já
experienciaram o zumbido em algum grau.

4. Existe cura?
Atualmente não existe nenhuma cura para o zumbido. Entretanto, existem algumas alternativas
para trata-lo e promover alivio ao paciente. Mas antes de tudo, as principais associações de todo o
mundo recomendam que quem estiver passando por essa sensação de zumbido fale com um
médico especializado em audição.

5. Relação com perda auditiva?
Embora o zumbido não cause perda auditiva, por razões obvias ele impede que a pessoa possa
escutar de forma clara. E em mutos casos, o zumbido e a perda auditiva são diagnosticados
juntos, já que os dois podem ser consequência de grande exposição a ruídos altos nos ouvidos.

6. Aparelhos auditivos auxiliam o zumbido?
Os aparelhos auditivos do Grupo Microsom possuem tecnologia para criar estímulos sonoros
customizáveis de forma única para cada paciente com zumbido. Dessa forma, os aparelhos
auditivos geram ruídos que auxiliam no mascaramente desse zumbido, fazendo com que o
paciente não dê foco ao som que tanto o irrita.

7. O que fazer se tenho zumbido?
O primeiro passo para cuidar de seu zumbido é marcar uma consulta com um médico
especialista. Enquanto isso, você pode conferir nossas dicas e aconselhamentos sobre zumbido
em nosso blog e começar agora mesmo a cuidar melhor da sua saúde.

Se você tem zumbido, procure um médico especialista
o mais breve possível. Não espere para cuidar da sua saúde.

