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RESUMO  

Este trabalho teve como objetivo avaliar a prevalência de sintomas de ansiedade e 

depressão em pacientes adultos com doenças vestibulares. Realizou-se estudo de 

corte transversal utilizando os instrumentos Escala Hospitalar de Ansiedade e 

Depressão (HAD), versão brasileira do SF-36 e do Dizziness Handicap Inventory 

(DHI). Vinte e quatro pacientes foram entrevistados, sendo que 95,8% foram 

mulheres, com média etária de 66 anos (DP=8,3). Os resultados indicaram que 

54,2% dos pacientes apresentaram índices clinicamente significativos (≥8) de 

ansiedade e 33,3% de depressão e que houve prejuízo na qualidade de vida 

relacionada à saúde. 

 

 INTRODUÇÃO 

As doenças vestibulares são prevalentes na população, especialmente em idosos. 

Seus principais sintomas são a vertigem e outros tipos de tontura. Os sintomas de 

tontura podem ser intensos levando à perda do equilíbrio e quedas e, comumente, 

são acompanhados de sintomas auditivos (perda auditiva, zumbido, intolerância a 

sons, distorção sonora, plenitude aural) e neurovegetativos. Os sintomas com 

frequência restringem as atividades físicas e sociais dos pacientes, podendo afetar 

de maneira acentuada sua qualidade de vida (HSU et al 2005; PIKER. et al., 2008; 

CHENG et al., 2012). As doenças vestibulares também são frequentemente 

acompanhadas de sintomas psicólógicos, que prejudicam ainda mais a qualidade de 

vida destes pacientes e dificultam sua melhora clínica (YARDLEY, 2000; MONZANI 

et al, 2001). O estudo dos aspectos emocionais envolvidos nas doenças vestibulares 

é importante para que os pacientes recebam uma assistência em saúde ampla e 

integrada, visando seu bem estar biopsicossocial.  

OBJETIVOS 

Avaliar a prevalência de sintomas de ansiedade e depressão em pacientes adultos 

com doenças vestibulares. 

METODOLOGIA 

Foi realizado um estudo de corte transversal no Laboratório do Programa de 

Mestrado em Reabilitação do Equilíbrio Corporal e Inclusão Social da Universidade 

Anhanguera de São Paulo. A coleta de dados foi realizada entre outubro de 2013 e 

maio de 2014. Participaram do estudo pacientes adultos (≥18 anos) consecutivos 



 

 

  

com queixa de tontura e diagnóstico de vestibulopatia confirmados por intermédio da 

avaliação clínica, que incluiu anamnese, exame físico e exames vestibulares. Foram 

utilizados os seguintes instrumentos: Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão 

(HAD), versão brasileira do SF-36 e do Dizziness Handicap Inventory (DHI). O 

projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da 

Universidade Anhanguera de São Paulo. Todos os pacientes que participaram do 

estudo leram, assinaram e receberam cópia do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido.  

DESENVOLVIMENTO 

Após a realização das entrevistas, os dados foram digitados em planilha Excel e os 

resultados foram analisados de forma descritiva. Foram calculadas as frequências 

absolutas e relativas das variáveis categóricas e a média e desvio padrão para 

variáveis numéricas contínuas. 

Os pacientes identificados com sofrimento emocional importante durante as 

entrevistas foram encaminhados para serviços especializados. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

A amostra deste estudo foi composta por 24 pacientes adultos. Houve 

predominância do gênero feminino (95,8%), com idade variando entre 48 a 81 anos, 

sendo que a média etária foi de 66,0 anos e desvio-padrão (DP) de 8,3 anos. 

Metade dos entrevistados (50%) possuía a o ensino médio completo.  

Em relação aos dados otoneurológicos, os pacientes apresentaram quadros crônicos 

de tontura, sendo que 75% apresentam tontura há mais de três anos e 66,7% 

relatam ter tontura diariamente. Houve predominância de tontura rotatória entre os 

entrevistados (58,3% da amostra). A maior parte dos pacientes apresentou perda 

auditiva e zumbido associados à tontura e metade da amostra (50%) teve quedas no 

último ano. A maior parte dos pacientes (87,5%) com doenças vestibulares 

apresentou um impacto leve a moderado da tontura em sua qualidade de vida, 

avaliado pelo instrumento DHI.  

Os resultados da escala HAD geral e das subescalas de ansiedade (HAD-A) e de 

depressão (HAD-D) estão apresentados na Tabela 1. 

A classificação dos escores da escala HAD indicou que 54,2% dos pacientes 

apresentaram índices clinicamente significativos (≥8) de ansiedade e 33,3% de 



 

 

  

depressão. Em 29,2% da amostra houve presença concomitante de ansiedade e 

depressão. 

 

Tabela 1- Resultados da escala HAD em adultos com doenças vestibulares (n=24)  

 MÉDIA Desvio 
Padrão 

Valor mínimo-
máximo 

HAD-A 8,5 4,6 0-17 

HAD-D 6,5 4,6 0-16 

HAD geral 15,0 8,1 0-33 

 

Um terço dos entrevistados relatou fazer uso de medicamentos psicotrópicos e 3 

(12,5%) relataram estar realizando tratamento psicológico. 

Os resultados do SF-36 indicaram prejuízo na qualidade de vida relacionada à 

saúde, principalmente nos componentes Dor, Aspectos emocionais e Aspectos 

Físicos. 

Os resultados obtidos neste estudo foram similares aos encontrados em outros 

estudos que avaliaram a associação das doenças vestibulares e/ou tontura crônica 

com ansiedade e depressão (MONZANI et al, 2001; HSU et al, 2005; PIKER. et al., 

2008; CHENG et al., 2012). 
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