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RESUMO 
 
Introdução: A Esclerodermia Sistêmica (ES) é uma doença inflamatória autoimune 
do tecido conjuntivo que possui repercussão multissistêmica, podendo causar 
distúrbios auditivos, como o zumbido. Objetivo: Avaliar a presença de zumbido em 
pacientes com ES e em suas três formas clínicas, comparar as características 
epidemiológicas e clínicas da doença e verificar o grau de impacto do zumbido na 
qualidade de vida desses pacientes. Materiais e Método:  Foram selecionados 
pacientes com ES do ambulatório de reumatologia de um hospital universitário por 
meio da análise de prontuários. Os pacientes foram contatados via telefônica para a 
aplicação do questionário Tinnitus Handicap Inventory (THI). A amostra foi dividida 
em três grupos: ES difusa (EScd), ES limitada (EScl) e ES mista (EScm). A análise 
dos dados foi feita por meio de estatística descritiva, através da distribuição de 
frequências das variáveis. Também foram realizados os testes de qui-quadrado, 
Fischer e t de student não pareado. Foi adotada a significância de 5%. Resultados: 
A amostra foi constituída por 50 pacientes, sendo 29 (58%) portadores de EScl, 16 
(32%) de EScd e 5 (10%) de EScm. A idade média foi de 54,2 anos e o sexo 
feminino representou 90% (n=45). O fenômeno de Raynaud foi prevalente em 92% 
(n=46) da amostra. Alterações dos sistemas tegumentar, gastrointestinal, 
osteoarticular e cardiopulmonar também foram observadas. Pacientes com queixa 
de zumbido representaram 40% (n=20), sendo que 70% (n=14) eram portadores de 
EScl, 25% (n=5) de EScd e 5% (n=1) de EScm. Os piores graus de qualidade de 
vida (severo e catastrófico) relacionados à presença do zumbido foram observados 
em 4 (20%) pacientes, sendo 3 (75%) deles portadores de EScl. Comparando-se o 
grau de impacto na qualidade de vida e o tipo de ES, não foi encontrada 
significância estatística (p=0,386). Conclusão: A ES é uma doença que acomete 
principalmente mulheres e que afeta diversos sistemas. A EScl foi a forma que 
apresentou maior prevalência de sinais e sintomas da doença. A queixa de zumbido 
também foi mais frequente na EScl e mostrou ser fator de piora psicossocial, apesar 
de não ser encontrada diferença significativa entre o impacto do zumbido na 
qualidade de vida nos portadores de diferentes tipos de ES.  

Palavras-chave: Esclerodermia, alterações auditivas, zumbido. 



ABSTRACT 

Introduction: Systemic Sclerosis (SS) is an autoimmune inflammatory disease of 
the connective tissue that has multisystemic repercussions and can cause hearing 
disorders, such as tinnitus. Objective: To evaluate the presence of tinnitus in 
patients with SSc and its three clinical forms, compare the epidemiological and 
clinical characteristics of the disease and verify the degree of impact of tinnitus on 
the quality of life of these patients. Materials and Method: Patients with SS were 
selected from the rheumatology outpatient clinic of a university hospital through the 
analysis of medical records. Patients were contacted by way of telephone for the 
application of the Tinnitus Handicap Inventory (THI) questionnaire. The sample was 
divided into three groups: diffuse SS (SSd), limited SS (SSl) and mixed SS (SSm). 
Data analysis was performed using descriptive statistics, through the distribution of 
frequencies of the variables. Chi-square, Fischer and unpaired student t tests were 
also performed. The significance of 5% was adopted. Results: The sample consisted 
of 50 patients, 29 (58%) of whom had SSl, 16 (32%) of SSd and 5 (10%) of SSm. 
The average age was 54.2 years and the female sex represented 90% (n = 45). 
Raynaud's phenomenon was prevalent in 92% (n = 46) of the sample. Changes in 
the integumentary, gastrointestinal, osteoarticular and cardiopulmonary systems 
were also observed. Patients with tinnitus complaints represented 40% (n = 20), with 
70% (n = 14) having SSl, 25% (n = 5) SSd and 5% (n = 1) SSm. The worst degrees 
of quality of life (severe and catastrophic) related to the presence of tinnitus were 
observed in 4 (20%) patients, 3 (75%) of whom had SSl. Comparing the degree of 
impact on quality of life and the type of SS, no statistical significance was found (p = 
0.386). Conclusion: SS is a disease that mainly affects women and affects several 
systems. SSl was the form that showed the highest prevalence of signs and 
symptoms of the disease. Complaints of tinnitus were also more frequent in SSl and 
proved to be a psychosocial worsening factor, although no significant difference was 
found between the impact of tinnitus on quality of life in patients with different types 
of SS. 

Key words: Scleroderma, hearing disorders, tinnitus. 
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1. INTRODUÇÃO 

A esclerodermia é uma doença complexa do tecido conjuntivo que pode ser 

dividida nas amplas categorias de tipos localizadas (EL) e sistêmicas (ES). A princi-

pal diferença entre estas duas categorias é a presença ou ausência de envolvimento 

de órgãos. A forma localizada afeta apenas a pele e camadas de tecido subcutâneo 

(BRADY; SHAPIRO; MOUSA, 2016). Já a forma sistêmica se caracteriza por ser 

uma doença multissistêmica, que pode demonstrar fibroses na pele, fibrose de pe-

quenos vasos e órgãos viscerais além de vasculopatia com fenômeno de Raynaud e 

a presença de autoanticorpos (FISCHER et al., 2017; FURUE et al., 2017; KASTA-

NIOUDAKIS et al., 2001; MONTEIRO et al., 2011). 

 A ES é uma doença inflamatória autoimune do tecido conjuntivo, tendo sido 

descrita pela primeira vez no século XIX (MACIASZCZYK et al., 2011). Os indivíduos 

que a apresentam são classificados em duas categorias, de acordo com a extensão 

de envolvimento da pele: com ES cutânea limitada (EScl), que apresentam altera-

ções cutâneas no rosto e em regiões distais dos joelhos e dos cotovelos, enquanto 

que os pacientes com ES cutânea difusa (EScd) manifestam alterações proximal e 

distal do tronco e membro, envolvendo abdômen, coxas, face e tórax (M.B., 2014). 

Em comparação com a EScl o curso da EScd é mais rápido, mais agressivo e grave 

devido ao envolvimento de órgãos internos (MACIASZCZYK et al., 2011). Há tam-

bém um tipo de ES que se caracteriza pela sobreposição de doenças do tecido con-

juntivo, esse tipo é classificado como ES cutânea mista (EScm) ou síndrome de su-

perposição (GUIDOLIN et al., 2005).  

 Existem poucos estudos na literatura sobre distúrbios auditivos na esclero-

dermia, apesar de algumas evidências de perda auditiva em outras doenças autoi-

munes, principalmente por anormalidades vestibulococleares e com vasculite como 

a hipótese mais aceita (MONTEIRO et al., 2011). 

 A ES não apresenta cura e os sintomas agravam-se progressivamente (VA-

LENTE; CORONA, 2017). Os estudos que investigam estas alterações na ES são 

escassos e a compreensão da fisiopatologia desses achados ainda é obscura (M.B., 

2014; MONTEIRO et al., 2011). 

As queixas auditivas, como zumbido e hipoacusia, são frequentes nos pacien-

tes com ambos os tipos de ES e são sintomas que podem estar relacionados a pos-
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síveis comprometimentos auditivos periféricos e retrococleares (VALENTE; CORO-

NA, 2017).  

Ao considerar que a audição possibilita a interação e convívio social, deve-se 

destacar a necessidade de investigar a integridade desta função, a fim de intervir e 

minimizar, quando possível, os prejuízos decorrentes de alterações auditivas e ves-

tibulares (M.B., 2014). 

O zumbido é uma das alterações auditivas mais presentes, e frequentemente 

acompanham os sintomas da surdez súbita idiopática em 70% dos casos (LAZARI-

NI; CAMARGO, 2006; RABELO; CORONA, 2014). A sensação de som percebida, 

independente de uma fonte sonora externa faz com que a qualidade de vida do pa-

ciente se torne prejudicada, uma vez que afeta o estado psicoemocional, levando a 

irritação, ansiedade, depressão e insônia, e consequentemente repercute nas ativi-

dades de lazer, o repouso, a comunicação, o ambiente social e doméstico (FER-

REIRA et al., 2005). 



12

2.  OBJETIVOS  

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo primário deste trabalho é avaliar a queixa do zumbido nos pacien-

tes com ES por meio do questionário Tinnitus Handicap Inventory. 

2.2 Objetivos Específicos 

Secundariamente, descrever e comparar aspectos clínicos entre a EScl, a 

EScd e a EScm; avaliar as características epidemiológicas da ES (sexo, idade, ta-

bagismo, relação parental) e relacionar ao impacto do zumbido na qualidade de vida 

dos portadores de ES. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 As doenças autoimunes do tecido conjuntivo têm propensão para afetar múl-

tiplos sistemas de órgãos e tendem a comprometer a funcionalidade do organismo 

como também influenciam na qualidade de vida e na sobrevivência da pessoa.  

Entre as doenças reumáticas, a ES tem a maior mortalidade baseada em ca-

sos, com uma perda média de esperança de vida de mais de 20 anos em relação à 

população geral (MORRISROE et al., 2016). É uma doença múltipla e rara, caracte-

rizada por fibrose nos órgãos, principalmente na pele, apresenta vasculopatia com a 

presença de fenômeno de Raynaud. A ES é de etiologia desconhecida, está presen-

te em todas as áreas geográficas do mundo (M.B., 2014; VALENTE; CORONA, 

2017). Atinge principalmente mulheres adultas (proporção Mulheres:Homens = 

3-6:1) na faixa dos 30 a 50 anos, afeta todas as raças com maioria nos asiáticos. A 

taxa de incidência é de 2,3 a 14 por 1.000.000 de habitantes (MACIASZCZYK et al., 

2011).  

Os indivíduos com ES são classificados em duas categorias de acordo com a 

extensão de envolvimento da pele: em EScl e EScd (M.B., 2014; VALENTE; CORO-

NA, 2017). A EScl aflige na maioria mulheres (94%) e além de manifestar o fenôme-

no de Raynaud, grande parte dos pacientes apresentam características típicas da 

síndrome CREST (calcinose, fenômeno de Raynaud, síndrome de hipomotilidade 

esofágica, esclerodactilia e telangiectasia), sendo essa síndrome muita vezes consi-

derada sinônimo da EScl. (GONZALEZ-GAY, 2008). A EScd apresenta alterações 

proximais e distais do tronco e membros, envolve abdômen, coxas, face e tórax 

(M.B., 2014; VALENTE; CORONA, 2017).  

Também há outro tipo de ES, a EScm,  a qual é um tipo raro de ES que se ca-

racteriza pela mescla com outras doenças do colágeno, podendo apresentar-se tan-

to como a EScl quanto como a EScd, a depender das doenças associadas (GUIDO-

LIN et al., 2005)  

 A ES é uma doença que não apresenta cura, exibe uma grande variedade de 

apresentações clínicas e um curso imprevisível (MELSENS et al., 2016). Os estágios 

iniciais da ES retratam uma janela estreita, mas importante, de oportunidades para 

prevenir danos irreversíveis aos órgãos. O fracasso em seguir as melhores evidên-

cias no manejo é de particular preocupação na ES onde os danos ocorrem preco-
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cemente, com 40% dos pacientes apresentando lesão orgânica nos primeiros 2 anos 

desde o início da doença, que piora rapidamente nos 5 anos subsequentes de 

acompanhamento. Quando não tratada, os pacientes apresentam lesão progressiva 

e irreversível de órgãos, incapacidade física e alta mortalidade (MORRISROE et al., 

2016).  

Além de todas as preocupações orgânicas, a qualidade de vida dos pacientes 

é comprometida pelas dificuldades de comunicação devido à presença de alterações 

auditivas. As queixas auditivas, como zumbido e hipoacusia são frequentes nos pa-

cientes com ambos os tipos de esclerose sistêmica e são sintomas que podem estar 

relacionados a possíveis comprometimentos auditivos periféricos e retrococleares 

(M.B., 2014; VALENTE; CORONA, 2017). Estudos prévios relatam a existência de 

acometimento da orelha interna em pacientes com esclerose sistêmica, provavel-

mente, como consequência dos danos vasculares, uma vez que a cóclea é altamen-

te sensível a essas alterações. As alterações sanguíneas e a hipóxia na cóclea de-

correntes da esclerose sistêmica culminam com a morte de células ciliadas (estrutu-

ra sensorial coclear) que, clinicamente, se expressa como perda auditiva e zumbido. 

Esse mecanismo de hipóxia na esclerose sistêmica está relacionado à ativação de 

células endoteliais por fatores desconhecidos, a qual promove lesão endotelial crô-

nica com adesão plaquetária e ativação do sistema fibrinolítico, gerando assim au-

mento da permeabilidade vascular e adesão leucocitária à parede do vaso sanguí-

neo. Esse processo gera a fibrose e a perda da elasticidade, reduzindo o lúmen vas-

cular, causando hipóxia progressiva e necrose tecidual da cóclea (M.B., 2014; VA-

LENTE; CORONA, 2017).  

A EScd apresenta um curso mais rápido, mais agressivo e grave quando 

comparada a EScl, porém o envolvimento de órgãos internos (pulmão, coração, trato 

gastrointestinal e rins) entre os dois tipos de esclerose é semelhante. Foi comprova-

do que as alterações avançadas da pele se correlacionam com o estado do órgão 

visceral (MACIASZCZYK et al., 2011). 

 Alguns processos autoimunes estão vinculados a desordens do sistema audi-

tivo. O envolvimento da orelha está presente em várias doenças, como lúpus erite-

matoso sistêmico, artrite reumatoide, síndrome de Cogan, síndrome de Sjögren, sín-

drome antifosfolípide e espondilite anquilosante (MACIASZCZYK et al., 2011).  
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Em estudos mostrou-se que os pacientes com esclerodermia apresentam li-

miares auditivos mais baixos que os controles pareados por algumas frequências e 

40% delas apresentam perda auditiva. Na literatura existem poucos estudos sobre o 

envolvimento audiovestibular. Entre eles há relatos de casos que apresentam com-

prometimento do VIII par craniano (nervo vestibulococlear) e a histopatologia da ore-

lha interna que está sujeita a perda auditiva neurossensorial, bilateral, de caráter si-

métrico e moderado grau, porém nenhum padrão típico de audiograma foi detectado. 

Alega-se frequentemente essa perda auditiva de etiologia autoimune é em forma de 

U em relação às frequências médias, embora o mesmo audiograma foi observado 

na perda auditiva hereditária e alguma porcentagem no estágio inicial do neuroma 

do nervo vestibulococlear (MACIASZCZYK et al., 2011).  

Como os pacientes com doenças reumáticas fazem uso constante de medi-

camentos que afetam o sistema imune, foram pesquisados os efeitos adversos des-

ses medicamentos (M.B., 2014; VALENTE; CORONA, 2017). Entre os efeitos da Ci-

clofosfamida e do Metotrexato existem supressão da medula, perda de cabelo, náu-

sea, vômito, retenção de líquido, mas eles não têm nenhum efeito ototóxico. Estudos 

sugerem que o curso agressivo da doença e da terapia imunossupressora não com-

prometem a audição. Os resultados de avaliações auditivas e histológicas em paci-

entes com ES indicam que a principal razão para o comprometimento da audição é a 

lesão coclear. No entanto, existem casos relatados de pacientes com ES apresen-

tando neuropatia auditiva, o que sugere que outras partes do sistema auditivo po-

dem estar envolvidas (MACIASZCZYK et al., 2011).  

Os pacientes com EScd apresentam alta prevalência de deficiência audiomé-

trica neurossensorial e queixas otológicas, sugerindo que a cóclea é um órgão alvo 

adicional nesta doença (MONTEIRO et al., 2011). 

 Os pacientes com EScl apresentam um comprometimento auditivo neuros-

sensorial bilateral e simétrico com plano no audiograma. Timpanograma anormal e 

reflexo estapediano anormal. Os pacientes se queixam de sintomas audiovestibula-

res subjetivos.  

Como o envolvimento visceral é limitado em pacientes com EScl, é possível 

que as manifestações audiovestibulares possam ser ainda mais graves em pacien-

tes com EScd. No entanto, este pressuposto precisa de mais investigação (GONZA-

LEZ-GAY, 2008). 
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 Cerca de 50% dos pacientes com diagnóstico de ES relatam zumbido, sendo 

essa a segunda maior queixa auditiva dentre esses pacientes. Acredita-se que sua 

presença também esteja relacionada as alterações vasculares ocorridas na esclero-

dermia. (MACIASZCZYK et al., 2011; SILVA et al., 2019)  

Para investigação e avaliação da presença do zumbido e da sua interferência 

na qualidade de vida do paciente o questionário Tinnitus Handicap Inventory (THI) é 

utilizado. O THI foi criado em 1996 por Newman et al., com base em questionários 

pré-existentes sobre o zumbido e em dados da história clínica dos pacientes, busca 

avaliar três itens principais: reações funcionais, reações emocionais e reações ca-

tastróficas ao zumbido. (FIGUEIREDO et al.,2009) 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Tipo de estudo 

Foi desenvolvido um estudo transversal, descritivo e analítico. 

4.2. Aspectos éticos 

O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa da Facul-

dade Evangélica Mackenzie do Paraná, sendo aprovado com CEP 3.698.956. Em 

virtude de um ano peculiar, com restrição social e ambiental causado pela pandemia 

da Covid-19, as pesquisadoras foram obrigadas a modificar parcialmente a metodo-

logia, e adequá-la aos pacientes da amostra. Dessa forma foi realizado uma emenda 

na Plataforma Brasil, também aprovada pelo Comitê (ANEXO 1). 

Devido à importância da pesquisa e com base na Resolução CNS Nº 466 de 

2012- IV.8 foi solicitado a dispensa da obtenção do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido pelas justificativas de trata-se de pesquisa com uso de prontuários e 

posteriormente ser desenvolvido um questionário como os pacientes por via telefôni-

ca (APÊNDICE A). 

4.3. Local e período de realização 

O estudo foi realizado no ambulatório de reumatologia do Hospital Universitá-

rio Evangélico Mackenzie (HUEM) na cidade de Curitiba, Paraná, Brasil, no período 

de janeiro a maio de 2020. 

4.4. Amostra, critérios de inclusão e exclusão 

A amostra foi do tipo não probabilística de conveniência, formada por todos os 

pacientes atendidos no ambulatório de reumatologia do HUEM na cidade de Curiti-

ba, PR, que cumprissem com os critérios classificatórios de esclerose sistêmica do 

ACR/EULAR - 2013 conforme o quadro 1 abaixo: 

Quadro 1: Critério classificatório da esclerodermia ACR/EULAR – 2013 
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MCF= metacarpofalangeanas; IF = interfalangeanas   
Fonte: ACR/EULAR - 2013 

Os critérios de inclusão foram pacientes diagnosticados com ES, maiores de 

18 anos, de ambos os sexos, e que aceitaram responder o questionário THI adapta-

do ao português por via telefônica.   

Foram considerados critérios de exclusão pacientes com fatores associados à 

perda auditiva como trauma crânio encefálico, cirurgia de orelha prévia, meningite, 

exposição à ruído, uso de drogas ototóxicas, trauma acústico ou malformação do 

ouvido. Foram excluídos ainda, pacientes que apresentaram: história de perda audi-

tiva induzida pelo ruído (PAIR), perda súbita, otite média crônica em atividade, otos-

clerose, perda auditiva congênita ou perfuração de membrana timpânica. Pacientes 

que não possuíam número de telefone informado no prontuário, que não atenderam 

a ligação ou que não aceitaram responder ao questionário THI também foram ex-

cluídos da amostra. 

Após a coleta dos dados dos prontuários, a amostra foi dividida em três gru-

pos: pacientes com EScd, pacientes com EScl e pacientes com EScm. 

Item Sub Item Pontos 

Espessamento da pele dos dedos das 2 mãos que vai acima da MCF 

(critério suficiente)
9

Espessamento da pele dos dedos (só 

conte o que der pontos mais altos)

Dedos suculentos 2

Esclerodactilia distal a MCF e 

proximal as IF proximais
4

Lesões das polpas digitais (só conte o 

que der pontos mais altos)

Ulceras nas pontas dos dedos 2

Ulceras estelares 3

Telangiectasias 2

Capilaroscopia normal 2

Hipertensão pulmonar ou doença 

pulmonar intersticial (máximo de 2 

pontos)

Hipertensão pulmonar 2

Doença pulmonar intersticial 2

Raynaud 3

Anticorpos da esclerodermia (Scl70, anticentromero, antiRNA 

polimerase III) (máximo de 3 pontos)
3
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4.5. Variáveis 

Os dados coletados foram: epidemiológicos (idade, sexo, tabagismo, histórico 

familiar de colagenoses), clínicos (sistemas cardiovascular, tegumentar, trato gas-

trointestinal, osteoarticular, glandular, renal, e presença de auto anticorpos) e as alte-

rações de zumbido e o grau de impacto desse sintoma na qualidade de vida, obtidas 

pelas respostas ao questionário THI adaptado ao português.  

4.6.  Instrumentos e logística 

Os dados foram coletados entre os meses de janeiro e maio de 2020, obtidos 

por meio da análise de prontuários disponibilizados no ambulatório de reumatologia 

do HUEM. 

A coleta foi realizada por duas pesquisadoras responsáveis pelo desenvolvi-

mento da pesquisa a fim de garantir maior credibilidade/fidelidade aos dados coleta-

dos e sigilo. Foram coletados dados conforme o Protocolo de avaliação de portado-

res de esclerodermia (APÊNDICE B). Durante a extração dos dados a privacidade 

dos pacientes foi mantida por meio do sigilo de dadoe e da troca do nome por núme-

ros.   

Em um segundo momento, contatou-se os pacientes por via telefônica. Após 

a identificação das pesquisadoras e a justificativa do objetivo da ligação e da pes-

quisa, a queixa de zumbido foi verificada e o questionário THI foi aplicado, o qual 

avalia o impacto do zumbido na qualidade de vida do paciente (ANEXO 2). 

As perguntas do questionário THI foram:  

1. Devido ao seu zumbido é difícil se concentrar?  

2. O volume (intensidade) do seu zumbido faz com que seja difícil escutar as 

pessoas? 

3. O seu zumbido deixa você nervoso? 

4. O seu zumbido deixa você confuso? 

5. Devido ao seu zumbido, você se sente desesperado? 

6. Você se queixa muito do seu zumbido? 

7. Devido ao seu zumbido, você tem dificuldade para pegar no sono à noite? 

8. Você sente como se não pudesse se livrar do seu zumbido? 
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9. O seu zumbido interfere na sua capacidade de aproveitar atividades soci-

ais (tais como sair para jantar, ir ao cinema)? 

10.Devido ao seu zumbido, você se sente frustrado? 

11. Devido ao seu zumbido, você pensa que tem uma doença grave? 

12.O seu zumbido torna difícil aproveitar a vida? 

13.O seu zumbido interfere nas suas tarefas no serviço e em casa? 

14.Devido ao seu zumbido, você se sente frequentemente irritado? 

15.Devido ao seu zumbido, você acha difícil ler? 

16.O seu zumbido deixa você chateado? 

17.Você sente que o seu zumbido atrapalha o seu relacionamento com a sua 

família e amigos? 

18.Você acha difícil tirar a sua atenção do zumbido e se concentrar em outra 

coisa? 

19.Você sente que não tem controle sobre o seu zumbido? 

20.Devido ao seu zumbido, você se sente frequentemente cansado? 

21.Devido ao seu zumbido, você se sente frequentemente deprimido? 

22.O seu zumbido faz com que você sinta ansioso? 

23.Você sente que não pode mais suportar o seu zumbido? 

24.O seu zumbido piora quando você está estressado? 

25.O seu zumbido faz com que você se sinta inseguro? 

Conforme o questionário THI, foram dadas como opções de resposta: sim, ás 

vezes e não. Foi atribuído 4 pontos para cada resposta "sim", 2 pontos para cada 

resposta "ás vezes" e 0 pontos para cada resposta "não". Posteriormente, foram 

somados os pontos e realizada a classificação dos pacientes conforme o grau de 

comprometimento da qualidade de vida pelo zumbido em: 

A. Discreto (0-16 pontos): Somente percebido em ambientes silenciosos; 

B. Leve (18-36 pontos): Facilmente mascarado por ruídos ambientais e facil-

mente esquecido com as atividades diárias; 

C. Moderado (38-56 pontos): Percebido na presença de ruído de fundo, em-

bora atividades diárias ainda possam ser realizadas; 

D. Severo (58-76 pontos): Quase sempre percebido, leva a distúrbios nos 

padrões do sono e pode interferir com as atividades diárias;  
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E. Catastrófico (78-100 pontos): Sempre percebido, distúrbios nos padrões 

do sono, dificuldade para realizar qualquer atividade.  

(FIGUEIREDO; DE AZEVEDO; DE MELLO OLIVEIRA, 2009). 

4.7. Análise Estatística 

 A apresentação dos dados demográficos e clínicos foram digitados em plani-

lhas do Windows Excel 2019, e a análise foi feita por meio de estatística descritiva, 

através da distribuição de frequências das variáveis.  

Para cálculos de associação foram feitos os testes de qui-quadrado e Fisher 

(dados nominais) e t de student não pareado (para dados numéricos).  

Foi considerado significativo p<0,05 e não significativo valores de p>0,05.  
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5. RESULTADOS 

No presente estudo foram coletados dados de 50 pacientes diagnosticados 

com ES. Quanto a forma da doença, 16 (32%) pacientes possuíam EScd, 29 (58%) 

pacientes EScl e 5 (10%) pacientes a forma mista da doença. Quanto à distribuição 

das etnias, 36 (72%) pacientes eram caucasianos, 13 (26%) eram afro descendentes 

e 1 (2%) paciente era asiático.  

Quadro 2: Característica da amostra. 

 
Fonte: As autoras (2020). 

O quadro 2 representa as características da amostra relacionadas ao sexo, ao 

tabagismo e ao histórico familiar de colagenoses. Pacientes do sexo feminino repre-

sentaram quase a totalidade da amostra, com cerca de 90% (n=45). Foi observada a 

prevalência de pacientes não tabagistas, compostos por 64% (n=32) da amostra, 

sendo que dentre os tabagistas 55% (n=10) eram portadores da EScl. Quando ques-

tionados sobre o histórico familiar de colagenoses, a maioria negou, totalizando 92% 

(n=46). 

Gráfico 1: Relação das formas da esclerodermia com a idade dos pacientes. 

EScd 

n (16)
Escl 

n (29)
Escm 

n (5)
Total 
n (%)

p-valor

Sexo
Feminino 13 28 4 45 (90%)

0,141
Masculino 3 1 1 5 (10%)

Tabagis-
mo

Sim 6 10 2 18 (36%)
1,000

Não 10 19 3 32 (64%)

Histórico 
Familiar 
de cola-
genoses

Sim 0 2 2 4 (8%)

0,043
Não 16 27 3 46 (92%)
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Fonte: As autoras (2020). 

O gráfico 1 ilustra a relação da idade com a forma da esclerodermia. Os paci-

entes possuíam idades entre 18 e 75 anos, com idade média de 54,2 anos. Foi ob-

servado que tanto na EScd quanto na EScl a faixa etária de maior incidência foi en-

tre 50 e 70 anos, sendo que na amostra em questão o pico da idade foi na primeira 

metade dos sexagenários. 

 

Gráfico 2: Tempo médio de diagnóstico da esclerodermia, em anos. 

 
Fonte: As autoras (2020). 

O gráfico 2 expõe o tempo do primeiro diagnóstico dos pacientes analisados. 

O período variou de 1 a 26 anos, sendo que os pacientes com EScl convivem com a 

doença há aproximadamente 5 a 15 anos, e a EScd de 5 a 10 anos. Foi observado 
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um caso com 26 anos de diagnóstico da forma difusa e seis pacientes que convivem 

com a doença pelo período de 20/25 anos.  

 

Quadro 3: Manifestações clínicas relacionadas à esclerodermia. 

Sistema Sinais/ Sintomas EScd n Escl n EScm n Total n (%)

Vascular
Raynaud 15 26 5 46 (92%)

Telangiectasia 10 15 2 27 (54%)

Tegumentar

Cicatriz  Estelar 10 15 2 27 (54%)

Úlceras digital 5 5 0 10 (20%)

Microstomia 11 10 0 21 (42%)

Osteoarticular

Reabsorção de 

falange
2 3 0 5 (10%)

Amputação de fa-

lange
0 0 0 0 (0%)

Calcinose 2 8 0 10 (20%)

Artrite 6 5 2 13 (26%)

Artralgia 10 10 5 25 (50%)

Trato gastroin-

testinal

Disfagia 7 14 0 21 (42%)

Pirose 7 17 2 26 (52%)

Diarréia 3 2 1 6 (12%)

Constipação 3 8 2 13 (26%)

Cardiopulmonar

Doença Pulmonar 6 3 2 11 (22%)

Dispneia 9 14 1 24 (44%)

Grandes 

Médios 

Pequenos

3 5 1 9 (18%)

4 2 0 6 (12%)

2 3 0 5 (10%)

Insufiência Car-

díaca
1 2 1 4 (8%)

Pleurite 0 0 3 3 (6%)

Pericardite 0 2 1 3 (6%)

Hipotireoidismo 7 8 0 15 (30%)
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EScd = Esclerodermia difusa; EScl = Esclerodermia limitada; EScm = Esclerodermia mista 
Fonte: As autoras (2020). 

O quadro 3 expõe as manifestações clínicas relacionadas as formas da escle-

rodermia. Foi analisado os sinais e sintomas dos diversos sistemas orgânicos. 

Quando analisado o sistema vascular, observou-se que o fenômeno de Raynaud es-

teve presente em quase toda a população analisada, afetando 46 (92%) pacientes; a 

telangiectasia foi outro sinal manifestado, presente em 27 (54%) pacientes, sendo 

destes, 10 (37%) portadores de EScd, 15 (55,6%) de EScl e 2 (7,4%) de EScm.  A 

cicatriz estelar, a úlcera digital e a microstomia foram observadas em 27 (54%), 10 

(20%) e 21 (42%) pacientes, respectivamente. Alterações relacionadas ao sistema 

osteoarticular foram encontradas, tais como casos de calcinose, artrite e artralgia, 

sendo esta presente em 50% da amostra, com números similares entre a EScd e a 

EScl, com 5 pacientes cada. Não foi observado nenhum paciente com relato de am-

putação das falanges nos prontuários. Distúrbios do trato gastrointestinal se mostra-

ram frequentes, com sintomas como pirose, disfagia, diarreia e constipação. No sis-

tema cardiopulmonar o achado mais comum foi a presença de dispneia a grandes 

esforços. Não foram encontrados muitos casos de disfunção glandular (glândulas 

tireóide, lacrimal e bucal), e de alterações renais. Os marcadores de auto-anticorpos 

foram relacionados às duas principais formas das doenças, a EScl e a EScm. O an-

ticentrômero foi encontrado em 3 pacientes da forma limitada, e o anti-Sl70 foi mais 

frequente na forma difusa (n=6). 

O presente estudo pesquisou a presença de zumbido através da aplicação de 

questionário. Do total de 50 indivíduos da amostra, 30 (60%) deles negaram ter o 

sintoma, e 20 (40%) deles relataram queixa de zumbido, sendo que destes, 5 (25%) 

eram portadores de EScd, 14 (70%) de EScl e 1 (5%) de EScm. 

Glandular Xeroftalmia 6 7 1 14 (28%)

Xerostomia 6 8 1 15 (30%)

Renal Crise Renal 1 0 0 1 (2%)

Auto-Anticorpos
Ac Anti-Scl70 6 3 1 10 (20%)

Anticentrômero 0 3 0 3 (6%)



26

Os pacientes que apresentaram queixa de zumbido responderam ao questio-

nário THI, o qual avalia o impacto do zumbido na qualidade de vida do paciente. O 

resultado obtido está explícito no gráfico 3. 

Os resultados mostram que 50% dos pacientes com zumbido possui uma re-

percussão na qualidade de vida considerada leve, sendo 6 deles portadores de EScl 

e 4 de EScd, e outros 5 pacientes apresentaram grau de impacto discreto, ou seja, a 

grande maioria (75%) queixou-se do zumbido, no entanto, sem reflexo nas relações 

interpessoais e atividades cotidianas. As piores repercussões na qualidade de vida, 

classificadas como severa e catastrófica, representaram 20% dos pacientes com 

zumbido, sendo que destes, 50% eram do sexo masculino. 

 

Gráfico 3: Frequência das respostas no teste THI. 

 

Fonte: As autoras (2020). 

 

Quadro 4: Análise comparativa entre o tipo de esclerodermia e a presença de 

zumbido. 

EScd = Esclerodermia difusa; EScl = Esclerodermia limitada; EScm = Esclerodermia mista   
Fonte: As autoras (2020).  

Catastrófico

Severo

Moderado

Leve

Discreto

0 2 3 5 6

0

0

0

1

0

5

6

0

2

1

0

4

1

0

0

Esclerodermia difusa Esclerodermia limitada Esclerodermia mista

Zumbido EScd Escl EScm p-valor

Sim 5 14 1
0,386

Não 11 15 4
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       O quadro 4 evidencia a análise comparativa entre o tipo de ES e a presença ou 

não de zumbido. O valor de p obtido foi 0,386, mostrando que não há diferença esta-

tisticamente significativa quanto a queixa de zumbido entre os tipos de ES. 

 

Quadro 5: Análise comparativa entre a idade e a presença de zumbido 

Fonte: As autoras (2020). 

O quadro 5 mostra os valores das médias de idade dos pacientes que apre-

sentaram e dos que não apresentaram queixa de zumbido. O valor de p obtido foi de 

0,056.  

 

Quadro 6: Análise comparativa entre as respostas no teste THI e o tipo de 

esclerodermia. 

EScd = Esclerodermia difusa; EScl = Esclerodermia limitada; EScm = Esclerodermia mista   
Fonte: As autoras (2020). 

O quadro 6 mostra a análise comparativa entre as respostas do questionário 

THI com os tipos de ES. Para isso, foi utilizado o teste de Fisher e o valor de p obti-

do evidencia que não há diferença estatisticamente significativa entre os tipos de ES 

e o grau de impacto na qualidade de vida causado pelo zumbido.  

 

Zumbido Média da idade p-valor

Sim 58,4
0,056

Não 51,1

THI EScd Escl EScm p-valor

Não possui 11 15 4

0,300

Discreto 0 5 0

Leve 4 6 0

Moderado 1 0 0

Severo 0 2 1

Catastrófico 0 1 0
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5. DISCUSSÃO 

O estudo foi constituído por 50 pacientes diagnosticados com ES, considera-

da uma amostra adequada, quando comparado a outros estudos que variaram de 20 

a 50 participantes (MACIASZCZYK et al., 2011; SILVA et al., 2019). A limitação do 

número de pacientes deve-se principalmente às características da ES, uma doença 

rara, severa, progressiva, de mal prognóstico e que leva ao óbito.  

A amostra foi diferenciada conforme o acometimento da doença, sendo que 

16 pacientes possuíam EScd (32%), 29 EScl (58%) e 5 EScm (10%). Sendo que pa-

cientes do sexo feminino representaram quase a totalidade, cerca de 90%. Os resul-

tados encontrados estão de acordo com outros estudos epidemiológicos, que apon-

tam que na ES a forma limita é a mais prevalente e acomete mais mulheres do que 

homens (AMOR-DORADO et al., 2008; SILVA et al., 2019).  

Quanto a forma da doença que mais apresenta alterações auditivas, o estudo 

clinico de Amor-Dorado et al. (2008) obteve uma amostra de 42 pacientes, e o resul-

tado encontrado foi maior na EScd, provavelmente devido as características dessa 

forma, que acomete órgãos viscerais.  Entretanto, esses achados diferem desse es-

tudo, dos 20 pacientes que participaram do questionário e manifestaram ter alguma 

manifestação de zumbido, 70% possuíam EScl, 25% possuíam EScd e 15% pos-

suíam EScm. Como a maioria dos pacientes portadores da EScl possuíam um tem-

po de diagnóstico há mais de 5 e 10 anos, uma possível justificativa seria a gravida-

de da doença, uma vez que ela acomete órgãos internos mais tardiamente. Outro 

motivo seria pela quantidade desproporcional da amostra, que possui o maior núme-

ro de casos da EScl quando comparada a difusa (29:16). Apesar da diferença entre 

as porcentagens de indivíduos com cada tipo de ES afetados pelo zumbido, não 

houve diferença significativa entre os grupos (p=0,3), evidenciando que o tipo de ES 

não está relacionado a maior ou menor impacto na qualidade de vida causado pelo 

zumbido. 

A idade é outro ponto relevante quando são discutidas as alterações auditi-

vas, uma vez que as características fisiológicas do envelhecimento são fatores natu-

rais do processo. A idade média dos pacientes avaliados foi de 54,2 anos e cerca de 

60% dos pacientes não são idosos, pois estavam abaixo da faixa dos sexagenários. 

Dos pacientes que apresentaram manifestação de zumbido, 60% possuíam idade 
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inferior aos 60 anos, ou seja, a grande parte desenvolveu alterações auditivas pre-

cocemente.  Similar, ao estudo de Silva et al. (2019), que observaram que a maioria 

dos indivíduos avaliados com modificação auditiva possuíam idade até 55 anos.  A 

patogênese da ES justifica a modificação do sistema auditivo prematuramente, as 

alterações da fibrose do tecido conjuntivo, leva a uma mudança mecânica das articu-

lações que compõem o sistema timpânico dos ossos da orelha média. Somado a 

isso, a vasculite, causada pela disfunção e inflamação endotelial, leva a um quadro 

de hipoxemia da cóclea e morte de células ciliares (AMOR-DORADO et al., 2008; 

EL-WAKD et al., 2015). Entretanto, apesar de ser fator relevante quanto as altera-

ções auditivas, no presente estudo a idade mostrou-se insignificativa quanto a pre-

sença de zumbido (p=0,056).  

A presença de auto-anticorpos também é um fator para a doença, devido à 

ação de anticorpos contra antígeno na orelha interna e formação de imunocomple-

xos na estria vascular, ducto e saco endolinfático (LAZARINI; CAMARGO, 2006). 

Mais de 95% dos pacientes com a doença tem anticorpo antinuclear, sendo os mais 

frequentes são os anticentrômeros (ACA) e os anti-DNA topoisomerase I (anti-

Scl-70) (CARREIRA; MARTÍN-LÓPEZ; PABLOS ÁLVAREZ, 2017). Os marcadores 

de auto-anticorpos foram encontrados em 26% nos pacientes da amostra, baixa 

frequência por falta de dados nos prontuários, ou porque muitos não realizaram os 

exames adequados.  Anticentrômero foi encontrado em 3 pacientes da forma limita-

da, e o anti-Scl70 mais frequente na forma difusa (n=6), contra 3 da limitada e 1 da 

mista. 

A ES é uma doença relacionada a disfunção endotelial, a disfunção dos fibro-

blastos e a desregulação do sistema imunológico, dessa forma está relaciona a pa-

togênese de múltiplas doenças, atingindo a pele, articulação e ósseos, trato gas-

trointestinal, pulmão, coração e rins.(ELDIBANY; GARCÍA-RODRIGUEZ, 2015) O 

fenômeno de Raynaud é prevalente em quase toda a população analisada, com 

aproximadamente 92% dos pacientes nessa pesquisa, e 100% nas amostras de (EL-

WAKD et al., 2015; KASTANIOUDAKIS et al., 2001). A telangiectasia outro sinal ma-

nifestado nesses pacientes, sendo 10 na forma EScd e 15 na EScl, semelhante a El-

Wakd et al. (2015) que a encontraram em 50% dos pacientes. A cicatriz estelar, úlce-

ra digital, microstomia, calcinose, artrite e artralgia são características clínicas bem 

marcantes na ES. Distúrbios do trato gastrointestinal também se mostraram frequen-
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tes, com sintomas como pirose, disfagia e constipação ou diarreia. No sistema car-

diopulmonar o achado mais comum foi a dispneia a grandes esforços, similar ao es-

tudo citado, que evidenciou o sintoma em 86% dos doentes.  

 Alguns autores tentaram associar as manifestações sistêmicas da ES, dura-

ção da doença e perfil de autoanticorpos com os problemas auditivos, porém não 

encontraram relação significativa (BERRETTINI et al., 1994; 2012; KASTANIOUDA-

KIS et al., 2001). No presente estudo, como foi realizada uma avalição qualitativa, 

não foi possível fazer essa associação. 

O zumbido é uma das alterações auditivas mais presentes, e frequentemente 

acompanha sintomas da surdez súbita idiopática em 70% dos casos (LAZARINI; 

CAMARGO, 2006; RABELO; CORONA, 2014). A sensação de som percebida, inde-

pendente de uma fonte sonora externa faz com que a qualidade de vida do paciente 

se torne prejudicada, uma vez que afeta o estado psicoemocional, levando a irrita-

ção, ansiedade, depressão e insônia, e consequentemente repercute nas atividades 

de lazer, no repouso, na comunicação, no ambiente social e doméstico. Diversas 

metodologias quantificam a gravidade do zumbido, através de instrumentos como a 

audiometria tonal, a eletronistagmografia e a eletrococleografia. Entretanto, um mé-

todo qualitativo e subjetivo, pode ser um instrumento mais sensível para avaliar os 

efeitos incapacitantes causado pelo zumbido, ou seja, mensura a qualidade de vida 

do paciente com esclerodermia (FERREIRA et al., 2005). 

Dessa forma o questionário THI adaptado para a população brasileira com o 

objetivo de avaliar o impacto na qualidade de vida devido o zumbido foi aplicado nos 

pacientes da pesquisa, classificando-os em cinco categorias (discreto, leve, mode-

rado, grave e catastrófico). Os resultados mostraram que 40% da amostra estudada 

possui o sintoma, desses foi observado que 50% possuíam um impacto na qualida-

de de vida considerado leve, sendo 6 pacientes portadores de EScl e 4 de ESd, ou 

seja, o zumbido não refletia nas relações interpessoais e atividades cotidianas. En-

tretanto, os piores graus de qualidade de vida, severo e catastrófico, representaram 

15%, sendo que destes, metade eram do sexo masculino. Realizada análise estatís-

tica, observou-se que o grau de impacto na qualidade de vida independe do tipo de 

esclerodermia, sendo o valor de p =0,30.  

Quando avaliado a maior frequência do zumbido entre os sexos, a literatura 

não apresenta um consenso. Homens podem ter alteração devido ao maior tempo 
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exposto aos ruídos ocupacionais, porém as mulheres procuram mais frequentemen-

te auxílio médico, o que justificaria maior prevalência no sexo feminino (HILLER; 

GOEBEL, 2006). O fato é que a esclerodermia como anteriormente citado, tem mai-

or prevalência nelas, o que explicaria os resultados do estudo, pois 85% dos pacien-

tes que tinham zumbido eram mulheres. 

Uma das limitações do estudo é a dificuldade de retratar os achados e não 

permitir determinar a sequência e o desenvolvimento da doença em relação a perda 

da qualidade auditiva ou das alterações em nível vestibular. Em virtude de ser um 

estudo transversal, os dados são coletados e registrado em um único momento, 

dessa forma não é possível garantir, por exemplo, que a etiologia do zumbido seja 

pela ES e não por outras causas. Ou mesmo, por não poder acompanhar prospecti-

vamente, impossibilita a investigação da audição nas pacientes que ainda não te-

nham manifestado clinicamente.  Dessa forma, sugere-se para os próximos estudos, 

um acompanhamento temporal, para diagnosticar o aparecimento ou a piora do 

zumbido em pacientes com ES, tentando correlacionar com dados da doença.  

Entretanto, apesar das limitações, os achados deste estudo colaboram para 

melhor compreensão do perfil auditivo dos pacientes com ES, contribui com evidên-

cias para esclarecer o papel do zumbido na qualidade de vida desses portadores de 

doença reumatológica. Acrescido a isso, esses dados podem influenciar os profissi-

onais de saúde de modo a solicitarem rotineiramente avaliações psicossensoriais 

associadas ao zumbido, identificando precocemente o sintoma, proporcionando uma 

adequada reabilitação e consequentemente levando uma melhor qualidade de vida. 

Por isso, a relevância de um trabalho que avalie qualitativamente a percepção do 

zumbido em pacientes que enfrentam tantas dificuldades, incluindo a alterações au-

ditivas. 
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6. CONCLUSÃO 

A ES é uma doença que acomete principalmente mulheres e que afeta diver-

sos sistemas. Disfunções sistêmicas foram encontradas tanto em pacientes com 

EScl, quanto com EScd ou EScm. No presente estudo, a EScl foi a forma que apre-

sentou maior prevalência de sinais e sintomas da doença. O zumbido também foi 

mais frequente na EScl, e mostrou ser fator de piora psicossocial. E apesar da dife-

rença na prevalência entre as porcentagens de indivíduos com cada tipo de ES afe-

tados pelo zumbido, não houve diferença significativa entre os grupos, evidenciando 

que o tipo de esclerodermia não está relacionado a maior ou menor impacto na qua-

lidade de vida causado pelo zumbido. 
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ANEXO 1: CARTA DE APROVAÇÃO NO COMITÊ DE ÉTICA E PESQUISA 
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APÊNDICE A: SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE TERMO DE CONSENTIMENTO 
LIVRE E ESCLARECIDO 

AVALIAÇÃO AUDITIVA DE PACIENTES COM ESCLERODERMIA DIFUSA EM 
COMPARAÇÃO COM ESCLERODERMIA LIMITADA 

Esta pesquisa será desenvolvida pelos discentes do curso de graduação em 

medicina, da Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, sob orientação do pro-

fessor José Fernando Polanski. O objetivo central do estudo será a avaliação dos 

pacientes com esclerodermia do tipo difusa em comparação com esclerodermia do 

tipo limitada.  

  Será desenvolvido um estudo a partir da análise dos prontuários das pacien-

tes diagnosticados com esclerodermia, atendidas no ambulatório de reumatologia do 

HUEM. Posteriormente será realizado um questionário, por via telefônica, abordando 

as alterações auditivas (zumbido) e a relação com qualidade de vida.  O estudo 

ocorrerá no período de setembro à outubro de 2020. Serão incluídas pacientes de 

ambos os sexos, de qualquer idade, e tempo indefinido de diagnóstico da doença e 

que aceitem participar do estudo. Serão excluídos da amostra pacientes que apre-

sentavam diagnóstico de outras doenças associadas ao colágeno ou algum dos fato-

res associados à perda auditiva, como trauma cranioencefálico, trauma acústico, ci-

rurgia de orelha prévia, meningite, exposição a ruído, uso de medicamentos ototóxi-

cos ou malformação do ouvido. 

 Os dados coletados serão: epidemiológicos (idade, sexo, tabagismo, relação 

de parentesco), clínicos (sistema cardiovascular, tegumentar, trato gastrointestinal, 

osteoarticular, glandular, renal e auto-anticorpos) e as resposta dos pacientes ao 

questionário THI adaptado, que avalia o grau de impacto do zumbido na qualidade 

de vida dos pacientes. 

Relatamos que para minimizar os riscos de quebra se sigilo será adotada a 

estratégia de identificar os pacientes apenas por um número e os dados serão aces-

síveis apenas às pesquisadoras. Serão garantidas a confidencialidade e a privacida-

de das informações obtidas. Os resultados serão divulgados em eventos e/ou publi-

cações científicas mantendo sigilo dos dados de identificação. Caso ocorra vaza-

mento de dados que exponha a identidade das pacientes o estudo será interrompido 

imediatamente. 
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Devido à importância da pesquisa e com base na Resolução CNS Nº 466 de 

2012- IV.8, solicitamos a dispensa da obtenção do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido pelas justificativas de: 1) Trata-se de pesquisa com uso de prontuários; 

e 2) Será desenvolvido um questionário com por via telefônica.  

Curitiba, 25 de agosto de 2020. 
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APÊNDICE B: Protocolo de avaliação de portadores de esclerodermia 
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ANEXO 2: Questionário THI adaptado para o português. 

QUESTIONÁRIO THI Sim 
As 

vezes 
Não

01. Você tem dificuldade de concentração por causa do zumbido?

02. A intensidade de seu zumbido faz com que seja difícil escutar os 
outros?

03. O zumbido deixa você irritado(a)?

04. O zumbido deixa você confuso(a)?

05. O zumbido deixa você desesperado(a)?

06. O zumbido incomoda muito você?

07.Você tem dificuldade de dormir a noite por causa do zumbido?

08. Você sente que não pode livrar-se do zumbido?

09. O zumbido atrapalha a sua vida social?

10. Você se sente frustado(a) por causa do zumbido?

11. Por causa do zumbido você pensa que tem uma doença grave?

12. Você tem dificuldade de aproveitar a vida por causa do zumbido?

13. O zumbido interfere com seu trabalho ou suas responsabilidades?

14. Por causa do zumbido você se sente freqüentemente irritado(a)?

15. O zumbido lhe atrapalha ler?

16. O zumbido deixa você indisposto(a)?

17. O zumbido traz problemas p/ seu relacionamento com familiares/
amigos?

18. Você tem dificuldade de tirar a atenção do zumbido e focar em 
outras coisas?

19. Você sente que não tem controle sobre seu zumbido?

20. Você se sente cansado(a) por causa do zumbido?

21. Você se sente deprimido(a) por causa do zumbido?

22. O zumbido deixa você ansioso(a)?

23. Você sente que não pode mais agüentar o seu zumbido?
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Pontuação das respostas: SIM - 4 pontos;  ÁS VEZES - 2 pontos; NÃO - 0 pontos.  

24. O zumbido piora quando você está estressado(a)?

25. O zumbido deixa você inseguro(a)?

QUESTIONÁRIO THI Sim 
As 

vezes 
Não

GRAU DE 
ZUMBI-

DO
PONTU-
AÇÃO DESCRIÇÃO 

1 0-16 Discreto: Só ouve em ambientes quietos. Não interfere no sono 
ou nas atividades diárias.  

2 18-36
Leve: Facilmente mascarado por sons do ambiente e esquecido 
com as atividades. Pode interferir no sono, mas não interfere nas 

atividades diárias. 

3 38-56
Moderado: Pode ser notado mesmo na presença de barulhos ao 
fundo ou do ambiente, porém as atividades diárias podem ainda 

serem realizadas.  

4 58-76 Severo: Quase sempre é ouvido, raramente é mascarado. Con-
duz a distúrbios do sono e pode interferir nas atividades diárias. 

5 78-100 Catastrófico: Sempre é ouvido, causa distúrbios do sono e atra-
palha a realização de qualquer atividade.  


