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Resumo
Introdução: a tríade clássica composta por progressiva disfunção neurológica, associada à surdez, e alterações visuais, foi
descrita inicialmente em 1979 por Susac et. al. Rara, entretanto, com grande potencial de destruição, a Síndrome de Susac (SS)
sempre deve ser aventada por otorrinolaringologistas em casos de surdez súbita, principalmente quando associada a quadros
de encefalopatia aguda. Se diagnosticada corretamente, tratada de forma agressiva, precoce e em período adequado aumenta
substancialmente o sucesso na recuperação da doença, bem como na prevenção de sequelas. Objetivo: o presente manuscrito
descreve o caso clínico de uma paciente jovem, do sexo feminino, com Síndrome de Susac. Metodologia: a história clínica do
caso foi desenhada a partir de anamnese detalhada com a paciente portadora da síndrome, que também nos forneceu os
resultados de seus exames laboratoriais, de imagens e audiométricos. Fundamentando o tema a dados disponíveis na literatura
científica, foi redigido o manuscrito a seguir. Resultados: o presente caso descreve o relato de uma jovem com SS tendo como
primeira hipótese a esclerose múltipla, entretanto somente após o aparecimento completo da tríade, se confirmou o diagnóstico
adequado. Conclusão: é importante incluir a hipótese da SS no diagnóstico diferencial de esclerose múltipla em adultos jovens,
principalmente se a clínica do paciente evolui de forma atípica. Sutis manifestações otorrinolaringológicas ou de retina nestes
pacientes, são dados essenciais e devem chamar atenção para a Síndrome de Susac.
Palavras-chave: Síndrome de Susac. Esclerose Múltipla. Surdez Súbita. Diagnóstico diferencial.
Abstract
Introduction: the classic triad composed by progressive neurological dysfunction associated to deafness and visual changes was
first described in 1979 by Susac et. al. Despite of being a rare disease, Susac’s syndrome (SS) has a high destruction potential,
and has to be evaluated otolaryngologist in sudden deafness case, manly when associated with acute encephalopathy. If occur
a correctly diagnostic associated with an aggressive, premature and appropriated period of treatment, the success of disease’s
recovery increase substantially, as well as sequels prevention. Objective: The present manuscript describes the report of a young
woman with Susac´s syndrome. Methodology: the clinical history of the case was described from the detailed anamnesis with
the patient with the syndrome, who also provided the results of her laboratory, imaging and audiometric tests. Based on the data
available in the scientific literature, the following manuscript was written. Results: the present case describes the report of a young
woman with SS. She had multiple sclerosis as first diagnosis, though the right diagnosis had only been confirmed after the triad
completely appeared. Conclusion: it is important to include the SS hypothesis in the differential diagnosis of multiple sclerosis in
young adults, especially if the patient’s clinic evolves atypically. Subtle otolaryngological or retinal manifestations in these patients
are essential data and should call attention to the Susac Syndrome.
Keywords: Susac Syndrome. Multiple Sclerosi. Sudden Deafnes. Differential diagnosis.

INTRODUÇÃO
A tríade clássica composta por progressiva disfunção
neurológica, associada à surdez e alterações visuais foi
descrita inicialmente em 1979 por Susac et al. Em 2013
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Dörr et al. revisaram todos os casos reportados na literatura até então com um número total de 304 relatos,
reforçando as características da doença, ressaltando que
na maioria das vezes a tríade clássica só se completa
alguns meses após o início dos sintomas. Rara, entretanto com grande potencial de destruição, a Síndrome
de Susac (SS) sempre deve ser aventada por otorrinolaringologistas em casos de surdez súbita, principalmente
quando associada a quadros de encefalopatia aguda. Se
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diagnosticada corretamente, tratada de forma agressiva,
precoce e em período adequado aumenta substancialmente o sucesso na recuperação da doença, bem como
na prevenção de sequelas.1- 3
O presente caso descreve o relato de uma jovem
com SS tendo como primeira hipótese a esclerose múltipla, entretanto somente após o aparecimento completo
da tríade, se confirmou o diagnóstico adequado.
APRESENTAÇÃO DO CASO
Paciente, sexo feminino, 20 anos, nuligesta, parda,
residente em Cuiabá – MT há 3 anos, com diagnóstico
anterior de enxaqueca, sem outras comorbidades ou
uso de medicações.
Iniciou com quadro súbito de vertigem severa, não
relacionada ao movimento cefálico, de curso contínuo,
sem fatores de melhora, associado à cefaleia holocraniana, de forte intensidade não responsivo ao uso de
analgésicos habituais, acompanhado de parestesia de
membro superior esquerdo. Evoluiu em poucas horas
com vômitos não precedido de náuseas e perda da
consciência, sendo levada ao Pronto Atendimento. Ao
exame físico: desorientada em tempo e espaço, monoparesia de membro inferior esquerdo (MIE), sem rigidez
de nuca e Sinal de Lhermite negativo. Foi internada e
encaminhada à equipe de neurologia, onde solicitaram
exames laboratoriais, punção lombar e Ressonância
Nuclear Magnética (RNM) de crânio e coluna. Resultado:
exames laboratoriais dentro da normalidade, punção
lombar com aumento moderado de proteínas, RNM de
crânio com lesões na substância branca cerebral, com
predomínio no corpo caloso, compatível com processo
de desmielinização em atividade (fig. 1), RNM de coluna
sem alterações. Foi aventada a hipótese de surto de
Esclerose Múltipla (EM), permanecendo internada por 4
dias em uso de metilprednisolona endovenosa (EV) 1g/
dia. Houve melhora do quadro, recebendo alta hospitalar
para acompanhamento ambulatorial.
Figura 1 – Ressonância nuclear magnética em sequência Flair,
incidência sagital, mostrando lesões em substância branca cerebral, com predomínio
no corpo caloso, compatível com doença
Figura 1 – Ressonância nuclear magnética em sequência Flair, incidência sagital, mostrando
lesões em substância branca cerebral, com predomínio no corpo caloso, compatível com doença
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Figura 2 – Audiometria tonal mostrando curva audiométrica
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do tipo neurossensorial,
deaudiométrica
grau levesimétrica,
e configuração
Figura 2 – Audiometria
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Fonte: O autor.

Fonte: O autor.
Figura 3 – Angiorretinografia com fluoresceína de olho esquerdo
mostrando presença de obstrução arterial, devido hipofluxo de
contraste em ramo terminal de artéria retiniana, o que indica
Figura 3 – Angiorretinografia com fluoresceína de olho esquerdo mostrando presença de
vasculite local.
obstrução arterial, devido hipofluxo de contraste em ramo terminal de artéria retiniana, o que
indica vasculite local.

Fonte: O autor.

Fonte: O autor.

Fonte: O autor.

Fonte: O autor.
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Durante o primeiro semestre após a conclusão diagnóstica teve rigoroso
acompanhamento neurológico mensalmente sem intercorrências neuropáticas durante
este período, e após, foi proposto seguimento regular trimestral por mais um ano e meio.
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Foi iniciado tratamento com Deflazacort 30 mg/dia,
associado à Azatioprina 150 mg/dia e vitamina D 7000
UI. Em associação ao tratamento medicamentoso, foi
realizado 15 seções de terapia com fonoaudiólogos e 10
seções de terapia fisioterápica.
Durante o primeiro semestre após a conclusão
diagnóstica teve rigoroso acompanhamento neurológico
mensalmente sem intercorrências neuropáticas durante
este período, e após, foi proposto seguimento regular
trimestral por mais um ano e meio.
DISCUSSÃO
A SS é mais comum em mulheres (3:1) de etnia branca. Os primeiros sintomas iniciam geralmente durante as
terceiras e quartas décadas, podendo ocorrer inclusive no
período gestacional e pós-parto.1
Provavelmente de causa auto-imune, se apresenta
com microangiopatia não inflamatória em topografia do
ouvido interno, principalmente na porção apical da cóclea,
bem como no cérebro e retina. Por esta eventualidade, a
tríade clássica se manifesta com queixas relacionadas ao
ouvido interno, distúrbios relacionados ao SNC e alterações visuais como diplopia, diminuição da acuidade visual
ou amaurose. Dentre as principais queixas relacionadas
ao ouvido interno estão a surdez neurossensorial súbita,
afetando preferencialmente frequências baixas e médias, além de zumbido e vertigem. Na maioria dos casos
o quadro se inicia com sintomas relacionados ao SNC,
dentre eles a cefaleia é o mais comum. Outros achados
relacionados ao SNC incluem, demência, hemiplegia e
convulsões.1, 2
Somente cerca de 13% dos pacientes com SS abrem
o quadro com a tríade completa, aliás, o atraso médio
entre o início dos sintomas e a apresentação da tríade
completa tem média de 21 semanas.1
Em geral o curso da doença é monocíclico, sem recaídas
após dois anos, entretanto 40% dos pacientes apresentam
curso policíclico com remissões seguido por exacerbações.
Enquanto que alguns pacientes evoluem sem ou com
sequelas mínimas, a maioria dos pacientes apresentam
alguma sequela, que vão desde neuropatias graves à perda
auditiva e/ou visual, apesar do tratamento.4
Os exames essenciais para a conclusão diagnóstica
incluem, RNM de crânio, angiofluoresceína de retina e
audiometria completa, e se faz necessário a solicitação
destes em caso de suspeita mesmo se a tríade clássica
não estiver completamente estabelecida visto que o
paciente pode estar em fase subclínica da doença, porém com processo histopatológico já estabelecido. Além
disso, devem ser solicitados periodicamente durante os
primeiros anos a fim de identificar piora, mesmo que
assintomática.1,3
A audiometria tonal revela perda sensorioneural,
geralmente bilateral, afetando tipicamente as baixas e
médias frequências, o que mostra curva de conformidade ascendente. Aos exames otoneurológicos observa-se
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diminuição da resposta vestibular a estímulos calóricos.
A RNM de crânio ponderada em T2 se apresenta caracteristicamente com lesões hiperdensas na região supratentorial do encéfalo, envolvendo a substância branca,
principalmente o corpo caloso e áreas adjacentes. Em
geral a medula espinal é poupada à RNM de coluna. A
angiorretinografia com fluoresceína se caracteriza com
ausência do contraste fluorado no vaso, evidenciando
oclusão de ramo da artéria da retina (BRAO), o que indica
processo de vasculite retiniana.1, 3, 4
Não existem protocolos de tratamento padronizados, porém de acordo com seu carater autoimune presumido, o tratamento tem como base a imunossupressão.
É importante que seja iniciado precocemente, de forma
agressiva e em período adequado a fim de prevenir
recaídas bem como minimizar sequelas.4
Na fase aguda geralmente é utilizado pulsos de
metilprednisolona EV na dose de 1000 mg/dia, durante
três a cinco dias.4
Após este período utiliza-se corticoide oral na dose
de 1mg/kg/dia durante quatro semanas. Após este
período, é recomendado a redução gradual da corticoterapia oral até atingir doses de 10 a 15 mg/dia, tendo
indicação de manter esta dose diária durante dois anos
e meio.1,4
Em associação a corticoterapia oral se faz necessário
o uso da terapia imunossupressora com indicação de uso
por pelo menos dois anos.1, 4
Roeser & Luiz Lavinsky et. al sugerem que pacientes
com SS e perda sensorioneural profunda se beneficiam
com o uso do implante coclear.5
Como o tratamento se faz a longo prazo, é necessário
o acompanhamento seriado com otorrinolaringologistas, oftalmologistas, neurologistas, reumatologistas e
avaliações seriadas de ressonancia magnética de crânio.4
A paciente do caso abordado segue consoante aos
padrões etio-patogênicos da doença o que sustenta o
caráter típico da síndrome.
O “gap” entre as manifestações neuropáticas iniciais
e o aparecimento posterior das manifestações otorrinolaringológicas do caso abordado foi de 4 semanas, com
isso os exames necessários para a conclusão diagnóstica
foram solicitados somente após aventado a hipótese
da síndrome o que dificultou sua confirmação precoce.
Não foi localizado em nenhum trabalho na literatura
utilizando o deflazacort para o tratamento da SS, entretanto optou-se pelo uso deste medicamento, na dose de
30 mg, para ser utilizado diáriamente durante dois anos
sem regressão da dose inicial, por ser um glicocorticoide
oral, bastante utilizado em pacientes com desordens
auto-imunes que necessitam de terapia corticotrópica
prolongada, com boas atividades antiinflamatórias e
imunossupressoras, tendo menor atividade mineralotropica, diminuindo assim efeitos adversos como o aumento
do peso corpóreo e polidpsia. Além disso o medicamento
apresenta menor efeito no desenvolvimento de osteoporose induzida por corticosteróides, sustentando ainda
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mais o benefício do seu uso na corticoterapia de longa
duração, principalmente em mulheres jovens.6-8
Juntamente com o glicocorticoide oral, foi prescrito
a azatioprina, na dose de 150 mg/dia, proposto para ser
utilizado durante dois anos por ser um imunossupressor
oral, de fácil administração pela paciente, opção utilizada
também em outras literaturas mostrando bons resultados no tratamento da SS. 4
A proposta terapêutica fonoaudiológica para o caso
acima teve como objetivo estimular as vias propioceptivas e motoras da musculatura orofacial afim de melhorar
o desempenho na articulação da fala e mastigatória, visto
que após os eventos neuropaticos agudos a paciente
adquiriu leve sequela nos movimentos ariculatórios
orofaciais. Da mesma forma, foi indicado seções de
fisioterapia a fim de estimular e fortalecer a via córticoespinal à esquerda da paciente, visando a restauração
da força muscular dos membros superiores e inferiores
deste lado, que foram sequelados por paresia leve após
os eventos neurológicos agudos.
Um ano e meio após o início do tratamento, já com
alta dos cuidados da fonoaudiologia e fisioterapia, segue em acompanhamento neurológico a cada 3 meses,
otorrinolaringológico semestralmente e oftalmológico
anualmente. Continua utilizando regularmente as medicações prescritas, com recuperação parcial das funções
motoras e visuais, mantendo estabilidade dos níveis
audiométricos, sequelados desde o evento agudo, além
disso nega novos relatos de crise neurovegetativa aguda.
Após o período de 2 anos de tratamento medicamentoso será iniciado estratégia de regressão escalonada com intensificação do acompanhamento neurológico
durante este período.

CONCLUSÃO
É importante incluir a hipótese da SS no diagnóstico
diferencial de esclerose múltipla em adultos jovens,
principalmente se a clínica do paciente evolui de forma
atípica. Sutis manifestações otorrinolaringológicas ou de
retina nestes pacientes, são dados essenciais e devem
chamar atenção para a Síndrome de Susac.
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