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RESUMO

Introdução: A síndrome de Susac é caracterizada por uma tríade clínica de encefalopatia, oclu-
sões de ramos arteriais da retina e perda de audição neuro-sensorial. Parece afetar preferencial-
mente mulheres jovens. Os autores descrevem o caso clínico de uma síndrome de Susac num 
homem.
Caso Clínico: Homem, 52 anos, caucasiano, com história pregressa de cefaleias, hemiparesia 
esquerda, hemiparesia facial periférica esquerda, confusão e alteração do comportamento asso-
ciadas a queixas de acufenos transitórios e perda de visão bilateral. A avaliação oftalmológica 
revelou uma melhor acuidade visual corrigida (MAVC) de 20/50 no olho direito (OD) e 20/40 
no olho esquerdo (OE). À fundoscopia detetou-se a presença de oclusões antigas de vários ra-
mos arteriais com embainhamento vascular segmentar, o que foi confirmado com os achados 
na angiografia fluoresceínica. A ressonância magnética (RMN) crânio-encefálica demonstrou 
a presença de múltiplas lesões radiadas a partir das fibras laterais do corpo caloso, estendendo-
-se aos centros semiovais bilateralmente, atingindo a parte central do corpo caloso. A avaliação 
audiométrica revelou uma hipoacusia com comprometimento das frequências auditivas baixas 
do lado direito. O estudo de patologias infeciosas, auto-imunes e pró-trombóticas revelou-se 
negativo. Estabeleceu-se então o diagnóstico de síndrome de Susac.
Discussão: O diagnóstico atempado da síndrome de Susac constituiu um desafio interdisciplinar. 
Para tal é importante um alto grau de suspeição clínica em qualquer doente com um (ou mais) 
dos três componentes da tríade clínica, juntamente com os achados típicos na RMN crânio-
-encefálica, audiograma e angiografia fluoresceínica. O diagnóstico precoce desta síndrome é 
importante pois o seu tratamento pode impedir a progressão da doença e prevenir sequelas irre-
versíveis. 
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ABSTRACT

Introduction: Susac’s syndrome consists of the clinical triad of encephalopathy, branch retinal 
artery occlusions and hearing loss. Young women are most vulnerable. The authors describe a 
case report of Susac’s syndrome in a man.
Case Report: A 52-year-old caucasian man referred a previous history of headaches, left hemi-
paresis, left peripheral facial hemiparesis, confusion and  behavior changes associated with com-
plaints of transient tinnitus and bilateral longstanding visual loss. Ophthalmologic evaluation re-
vealed a best corrected visual acuity (BCVA) of 20/50 in the right eye (RE) and 20/40 in the left 
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eye (LE). Fundoscopy showed the presence of old bilateral branch retinal artery occlusions with 
segmental vascular sheathing of variable degree, which was confirmed on fluorescein angiogra-
phy. Brain magnetic resonance imaging (MRI) revealed bilateral small lesions radiating from 
the lateral fibers of the corpus callosum and extending to the semioval centers, with involvement 
of the central part of the corpus callosum. Audiogram showed right perception hypoacousia that 
predominated on low frequencies. The study of infectious, autoimmune and prothrombotic di-
seases proved negative. A diagnosis of Susac’s syndrome was then established.
Discussion: Prompt diagnosis of Susac’s syndrome can be a multidisciplinary challenge. Awa-
reness of the condition, a high index of suspicion in any patient with one (or more) clinical featu-
res of this syndrome, together with typical brain MRI findings, audiogram and retinal fluorescein 
angiography, aid in the prompt diagnosis of this condition. An early diagnosis is important as 
treatment can halt disease progression and prevent permanent disability.
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INTRODUçãO

A síndrome de Susac é uma doença caracterizada por 
uma tríade clínica de encefalopatia, oclusões de ramos ar-
teriais da retina e disfunção vestibulococlear20, secundárias 
a uma microangiopatia com atingimento das arteríolas pré-
-capilares do encéfalo, retina e ouvido interno (canais semi-
-circulares e cóclea), respetivamente.22 

O Professor John Susac observou, pela primeira vez, 
duas mulheres jovens com a tríade clássica de sintomas em 
1975, tendo apresentado estes casos clínicos em 1977 na 
Reunião Anual da Academia Americana de Neurologia. Em 
1979, Susac, Hardman e Selhorst publicaram um artigo a 
descrever esta nova entidade clínica que, por não se enqua-
drar em nenhuma vasculite até então classificada, foi desig-
nada pelos autores de microangiopatia do cérebro e da re-
tina.23 Porém, em 1986 William F. Hoyt, num congresso de 
neuroftalmologia, sugeriu o epónimo de síndrome de Susac 
para denominar esta doença, designação que apareceria pela 
primeira vez na Revista Neurology em 1994 num artigo de 
revisão escrito pelo próprio John Susac.20 Contudo, foram 
vários os acrónimos atribuídos por diferentes autores a esta 
doença como, por exemplo, síndrome RED-M (retinopathy, 
encephalopathy, deafness associated microangiopathy)8, 
SICRET (small infarcts of cochlea, retina, and encephalic 
tissues)7,19 e vasculopatia retinococleocerebral.15 Todavia, é 
interessante referir que a primeira descrição encontrada na 
literatura de dois casos clínicos com a tríade clássica desta 
doença foi feita em 1973 por Pfaffenbach e  Hollenhorst17, 
mas esta associação de sintomas foi atribuída, nessa ocasião, 

a lúpus eritematoso sistémico. Nesse mesmo ano, Weidauer  
e  Tenner25 publicaram o caso clínico de uma mulher jovem 
com oclusões bilaterais de ramos arteriais retinianos e sur-
dez transitória, sugerindo que ambos os sintomas poderiam 
ter por base uma fisiopatologia comum. Estes poderão ter 
sido os primeiros casos descritos da doença que é atualmen-
te conhecida sob a designação de síndrome de Susac.

CASO CLíNICO

Homem de 52 anos de idade, caucasiano, sem antece-
dentes patológicos conhecidos até ao início de 2006, quan-
do refere o aparecimento de um episódio de visão turva 
intermitente do OD, com resolução espontânea completa. 
Em Outubro de 2006, foi observado no Serviço de Urgên-
cia de outra Instituição por queixas de diminuição súbita de 
visão do OD, atribuída a oclusão de ramo arterial temporal 
macular. Passado cerca de um mês, refere o aparecimento 
de cefaleias seguidas da instalação aguda de hemiparésia 
esquerda, motivo pelo qual esteve internado no serviço de 
Neurologia desse Hospital. No decurso deste internamento 
foram-lhe diagnosticados os seguintes problemas ativos: 
dislipidemia e tabagismo (40 unidades maço/ano, UMA), 
pelo que foi medicado com sinvastatina 20 mg/dia e ácido 
acetilsalicílico 150 mg/dia. Em Março de 2007 foi-lhe diag-
nosticada uma hemiparésia facial periférica à esquerda. Des-
de então, tinha-se verificado a persistência das cefaleias e o 
aparecimento progressivo de alterações do comportamen-
to, confusão e diminuição da capacidade de concentração, 
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pelo que era seguido em consulta de Psiquiatria e medicado 
com alprazolam 1mg/dia, trazodone 150mg/dia, nicergolina 
30mg/dia e tramadol 200mg 12/12h. 

Em 2009 foi referenciado à consulta de Neurologia 
do Hospital de Santo António-Centro Hospitalar do Porto 
(HSA-CHP) por queixas de cefaleia crónica, confusão e 
alteração do comportamento. A avaliação neurológica re-
velava sequelas de hemiparésia facial periférica à esquerda; 
hemiparésia esquerda de grau 4+, com ataxia dos membros 
esquerdos e marcha instável; reflexo cutâneo-plantar indi-
ferente à esquerda e em flexão à direita. Foi pedida RMN 
crânio-encefálica com estudo encefálico realizado com cor-
tes sagitais T1, T2 e FLAIR-3D (fluid-attenuated inversion-
-recovery- tridimensionais); axiais densidade protónica, T2 
e difusão; coronais T2; reformatações a partir das sequên-
cias tridimensionais (3D); e foi também pedida angio-RMN 
para estudo da circulação intracraniana. Nestes exames foi 
observada a existência de múltiplas lesões radiadas a partir 
das fibras laterais do corpo caloso estendendo-se aos centros 
semiovais bilateralmente, com hipersinal em T2 e FLAIR e 
relativo hipossinal central em T1, ligeiramente mais nume-
rosas à direita, lado onde também existiam lesões lenticu-
lares; foi ainda constatado o atingimento do corpo caloso 
centralmente, pelo menos por uma destas lesões; não se  
identificaram lesões nos planos da fossa posterior nem ima-
gens de lesões subcorticais; no contexto clínico descrito, es-
tas lesões eram provavelmente de natureza vascular antiga, 
embora, em definitivo, a natureza de patologia inflamatória 
não pudesse ser excluída. Por outro lado, foi observado um 
hipersinal difuso justa-ventricular posterior de predomínio 
esquerdo, alargamento global dos espaços de circulação do 
líquido cefalorraquidiano e hipossinal de fluxo no aqueduto 
de Sylvius e quarto ventrículo, o que sugeria perda de volu-
me cerebral com predomínio subcortical, sendo improvável 
o diagnóstico de hidrocefalia externa. A angio-RMN não 
revelou imagens de franca estenose vascular intracraniana, 
que pudessem traduzir alterações importantes das grandes 
e médias artérias. Foi realizada punção lombar e na análise 
do líquido cefalorraquidiano não foram identificadas altera-
ções bioquímicas ou citológicas, nem a presença de bandas 
oligoclonais. O estudo de patologias infeciosas, auto-imu-
nes e pró-trombóticas revelou-se negativo (incluindo HIV, 
doença de Lyme, Borrelia, sífilis, hepatites B e C; fator reu-
matóide, anticorpos antinucleares, anticorpos anti-dsDNA, 
anticorpos anti-Sm, anticorpos anti-SS-A e anti-SS-B, anti-
corpos anti-cardiolipina, anticorpos anti-β2 glicoproteína I, 
anticorpos anti-fosfatidilserina, anticorpos anti-protrombi-
na, anticoagulante lúpico); os valores da proteína C reativa 
(PCR) e da velocidade de sedimentação situaram-se dentro 
dos limites da normalidade em vários exames repetidos no 

decurso do seguimento do doente. O ecocardiograma e o 
eletrocardiograma não revelaram alterações patológicas. 
O doente foi então orientado para consulta de Oftalmolo-
gia e de Otorrinolaringologia por suspeita de síndrome de 
Susac. 

Na avaliação otorrinolaringológica, o doente, após ter 
sido indagado especificamente acerca de sintomas auditi-
vos, referiu a presença de acufenos bilaterais de apareci-
mento em meados de 2008, mas que teriam tido resolução 
espontânea e aos quais o doente não havia atribuído espe-
cial relevância. Na avaliação audiométrica verificou-se uma 
hipoacusia com comprometimento das frequências auditi-
vas baixas do lado direito, mas sem atingimento do lado 
esquerdo. 

Na avaliação oftalmológica detetou-se uma MAVC de 
20/50 no OD e de 20/40 no OE. Na avaliação do segmen-
to anterior nada havia a valorizar de significativo, incluin-
do a ausência de reação de câmara anterior; os valores da 
pressão intra-ocular situaram-se entre os 12 mmHg e os 16 
mmHg nas várias consultas realizadas. À fundoscopia ob-
servou-se, em ambos os olhos, a presença de oclusões anti-
gas de vários ramos arteriais com embainhamento vascular 
segmentar, de extensão variável, devido a preenchimento 
do lúmen vascular arterial por material esbranquiçado 
(figura 1.1, seta horizontal); a existência de vasos colaterais 
arterio-arteriais (figura 1.1, setas verticais); e palidez papi-
lar difusa bilateral (figuras 1.1 e 1.2). Os campos visuais 
Humphrey 30.2 SITA-Standart revelaram defeitos signi-
ficativos, com esboço de escotomas arqueados no campo 
visual do OD (figura 2.1) e defeitos centrais em ambos os 
olhos (figuras 2.1 e 2.2). As tomografias de coerência ótica 
(OCT) realizadas revelaram uma diminuição da espessura 
das camadas internas da retina, mais significativa no OE 

Fig. 1.1 | Retinografia do pólo posterior do OD
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(figura 3.2, estrela), e uma alteração da linha entre os seg-
mentos internos/externos dos fotorrecetores (figuras 3.1 
e 3.2, setas horizontais). A angiografia fluoresceínica de-
monstrou a presença de constrição arteriolar segmentar 

multifocal, com a existência de vasos colaterais arterio-
-arteriais (figuras 4.1, 4.2 e 4.4, setas verticais) e preenchi-
mento retrógrado vascular nos tempos angiográficos mais 
tardios (figuras 4.1 e 4.2, setas horizontais); anormalidades 
microvasculares intra-retinianas (figuras 4.1 a 4.8, estrelas); 
áreas retinianas de não perfusão localizadas à distribuição 
das oclusões arteriolares com difusão tardia devido à exis-
tência de focos de neovascularização retiniana (figuras 4.3 a 
4.5 e figuras 4.7 a 4.8, triângulos); e no OE constatou-se um 
aumento da zona avascular foveal (figura 4.6).

Face a estes resultados, foi estabelecido o diagnóstico de 
síndrome de Susac. Perante a neovascularização retiniana 
focal bilateral, foi proposto ao doente a realização de foto-
coagulação retiniana focal localizada ao quadrante retiniano 
afetado, tendo-se verificado a regressão completa da neo-
vascularização retiniana. Neste momento, o doente encon-
tra-se estável do ponto de vista oftalmológico, apresentando 
uma MAVC de 20/50 no OD e de 20/40 no OE, com ma-
nutenção dos defeitos previamente existentes nos campos 
visuais e sem o aparecimento de novas oclusões arteriais.  

Fig. 1.2 | Retinografia do pólo posterior do OE.

Fig. 2.1 e 2.2 | Campos visuais Humphrey 30.2 SITA-Standart do OD e do OE, respetivamente.
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Após seguimento regular do doente nas várias especialida-
des referidas, com a realização de exames complementares 
adequados a intervalos de 3-6 meses, constatou-se que os 
sintomas/sinais neurológicos, oftalmológicos e auditivos 
se mantinham estáveis, pelo que foi decidido pela manu-
tenção de uma vigilância regular do doente e tratamento 
conservador. 

Atualmente o doente é seguido em consultas de Oftal-
mologia, Neurologia e Otorrinolaringologia, não se tendo 
verificado um agravamento do seu quadro clínico apesar da 
ausência de corticoterapia e/ou tratamento imunossupressor.

DISCUSSãO

A incidência desta doença é desconhecida, mas poderá 
ser mais frequente do que o inicialmente estimado, pois 
supõe-se que possa estar sub-diagnosticada.20 Até ao início 

do ano de 2012 foram publicados na literatura menos de 
duas centenas de casos de síndrome de Susac, em doen-
tes de origens muito diversas, sendo a maioria descrições 
de casos clínicos isolados, raramente relatos de uma sé-
rie de casos clínicos. Os primeiros casos descritos foram 
em mulheres entre os 20 e 40 anos de idade, previamente 
saudáveis. Contudo, sabe-se atualmente que pode afetar 
ambos os sexos, embora com uma predominância do sexo 
feminino (razão 3:1).20 A idade de apresentação pode ser 
muito ampla, havendo casos clínicos descritos em crianças 
e em adultos acima dos 50 anos de idade. Tudo isto realça 
a importância da descrição deste caso clínico.

Os sintomas de apresentação estão habitualmente rela-
cionados com a encefalopatia, sendo a cefaleia o sintoma 
de apresentação mais frequente. O seu espetro de gravida-
de é bastante variável e caracteriza-se, para além das ce-
faleias, por alterações cognitivas, confusão, alterações de 
memória, alterações psiquiátricas e mesmo demência.19,23 

Fig. 3.1 e 3.2 | OCT macular do OD e do OE, respetivamente.
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Podem também ocorrer sinais neurológicos focais, incluin-
do hemiparésia, ataxia, alterações da sensibilidade, disar-
tria, incontinência, entre outros.12 O doente descrito neste 
caso clínico apresentava vários destes sintomas e sinais 
neurológicos, alguns de natureza sequelar permanente. A 
este respeito dever-se-á destacar o facto das sequelas neu-
rológicas permanentes serem frequentes, o que realça a ne-
cessidade de um diagnóstico atempado. 

Com a RMN cerebral é de esperar uma boa avalia-
ção das lesões cerebrais na síndrome de Susac, sobre-
tudo em imagens ponderadas em T2, FLAIR e em DWI 
(diffusion-weighted imaging).25 Habitualmente as imagens 

ponderadas em T2 evidenciam múltiplas lesões pequenas 
híper-intensas, localizadas predominantemente no compar-
timento supra-tentorial, sendo as fibras nervosas da parte 
mais central do corpo caloso particularmente vulneráveis.25 
Estas lesões típicas da RMN cerebral, presentes neste caso 
clínico, apoiaram o nosso diagnóstico. Contudo, as lesões 
também podem estar localizadas no cerebelo e no mesen-
céfalo.25 Estas lesões podem ser observadas na substância 
branca, na substância cinzenta e nas leptomeninges, em-
bora em imagens ponderadas em T2 as lesões sejam habi-
tualmente mais distintas na substância branca, o que é sus-
tentado também pelos nossos achados. Por outro lado, as 

Fig. 4.1 a 4.5 | Angiografia fluoresceínica do OD.

Fig. 4.6 a 4.8 | Angiografia fluoresceínica do OE.
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imagens FLAIR parecem ser mais sensíveis na deteção de 
lesões na substância cinzenta e, por conseguinte, tal como 
no presente caso, deverão ser incluídas na avaliação destes 
doentes.25 

A avaliação oftalmológica nesta patologia assume par-
ticular importância pois as alterações vasculares retinianas 
provavelmente refletem a microangiopatia cerebral e co-
clear.21 As oclusões arteriais podem ser extensas ou bastan-
te subtis, sendo o comprometimento visual muito variável 
e dependente do ramo arterial afetado. Tal como no caso 
relatado, as oclusões de ramos arteriais localizados no pólo 
posterior têm habitualmente um impacto significativo na 
acuidade visual do doente, enquanto que oclusões de ramos 
arteriais mais periféricos podem ser assintomáticas. Como 
se pode constatar nas imagens de angiografia fluoresceí-
nica aqui apresentadas, estas oclusões são melhor avalia-
das com o recurso a este exame, que permite evidenciar 
as oclusões arteriais e a presença de deiscência multifocal 
das paredes arteriolares afetadas. Esta hiperfluorescência 
da parede vascular arterial na síndrome de Susac foi pri-
meiramente descrita por Notis et at11 que reportaram esta 
característica angiográfica mesmo em ramos arteriais não 
ocluídos. As placas de Gass2,22, frequentemente presentes, 
são pequenas, amareladas, por vezes de natureza refrátil e, 
contrariamente às placas de Hollenhorst, estão localizadas 
distalmente às bifurcações arteriolares2, pelo que não de-
vem ser confundidas com êmbolos. Estas placas tendem 
a resolver espontaneamente3, o que poderá ter acontecido 
neste doente dado o tempo de evolução dos sintomas of-
talmológicos. A presença quer das placas de Gass, quer 
da hiperfluorescência das paredes arteriolares nos tempos 
angiográficos tardios, ajuda no diagnóstico desta patologia 
e indicam a existência de lesão endotelial que afeta os pré-
-capilares arteriolares.21 Outras características angiográfi-
cas incluem estreitamento e embainhamento arteriolar e 
vasos colaterais arterio-arteriais17, bem documentados nas 
imagens aqui apresentadas. 

As alterações vestibulococleares que completam a tría-
de clássica incluem a hipoacusia, acufenos e vertigem. 
O nosso doente reportou a existência pregressa de acu-
fenos, de resolução completa e espontânea, mas apenas 
quando indagado especificamente sobre estes sintomas, o 
que sublinha a importância de uma história clínica cuida-
dosa. Habitualmente a hipoacusia é assimétrica e bilateral 
e afeta predominantemente frequências auditivas baixas ou 
moderadas10, embora em casos raros também possa haver 
comprometimento das frequências auditivas mais altas.11,25 
O presente caso clínico realça a necessidade de se pedir 
um teste audiométrico quando se suspeita desta síndro-
me, mesmo quando o doente não reporta subjetivamente 

a hipoacusia. A perda auditiva parece dever-se a disfun-
ção coclear, hipótese inicialmente proposta por Weidauer 
e Tenner16 em 1973 e posteriormente apoiada por vários 
autores. Pode ocorrer melhoria com ou sem tratamento9, 
embora o achado mais frequente é de algum grau de per-
da auditiva permanente. Porém, apesar de se ter verificado 
um comprometimento das frequências auditivas baixas nos 
testes audiométricos realizados a este doente, tal não pare-
ce ter surtido um resultado sintomático significativo, talvez 
devido à unilateralidade e baixa gravidade destes achados.  

Contudo, a tríade clássica de sintomas pode não estar 
presente à apresentação clínica, podendo demorar várias 
semanas ou mesmo anos a ficar completa. Nas variantes in-
completas da síndrome de Susac, apenas dois dos três com-
ponentes da síndrome apresentam manifestações clínicas, 
embora possam existir alterações em exames auxiliares de 
diagnóstico especificamente orientados.9,21 

Habitualmente esta doença tem um curso clínico mono-
fásico, autolimitado, com remissão espontânea em meses 
ou anos1; tal parece ter sido, pelo menos até momento, a 
história natural deste doente. Contudo, existem casos clí-
nicos relatados em que a doença evoluiu de forma cróni-
ca e/ou assumiu um curso clínico de recidiva/remissão.4,15 
Os achados imagiológicos presentes na RMN, realizada em 
períodos de recidiva da doença, podem ser correlacionados 
com as alterações nos sintomas do doente.25 Alguns doen-
tes recuperam com sequelas apenas ligeiras, enquanto que 
noutros doentes as sequelas podem ser muito acentuadas.13 

A fisiopatologia desta doença não está ainda bem es-
clarecida, mas pensa-se que tenha por base uma endotelio-
patia oclusiva a nível da microvasculatura, possivelmente 
mediada por mecanismos imunológicos.6,21 Na verdade, 
vários autores descreveram os achados histopatológicos 
presentes na retina e no cérebro destes doentes, tendo sido 
observado a presença de múltiplos microenfartes, altera-
ções perivasculares inflamatórias mínimas sem evidência 
de uma vasculite, e alterações endoteliais sugestivas de 
uma microangiopatia auto-imune que afeta os pré-capila-
res arteriolares.5,21

Não existe um protocolo terapêutico consensual, mas 
há vários relatos da utilização aparentemente eficaz de 
corticoterapia, imunossupressão, plasmaférese, oxigénio 
hiperbárico e/ou anti-agregantes plaquetários.9

Em resumo, o diagnóstico da síndrome de Susac ha-
bitualmente constitui um desafio interdisciplinar, sendo 
necessário um alto grau de suspeição clínica, com a reali-
zação atempada de exames auxiliares de diagnóstico. Este 
diagnóstico precoce parece ter importância prognóstica, 
pois pode permitir minimizar as sequelas neurológicas, of-
talmológicas e auditivas destes doentes.
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