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Resumo

Abstract

A surdez súbita caracteriza-se por uma hipoacusia neurossensorial, com perda igual ou superior a 30 dB em pelo menos
três frequências audiométricas contíguas, com período de instalação menor que 72 horas. Tem uma incidência de cerca de
8-15 por 100.000 e é mais frequente na 5ª-6ª década de vida,
sem preponderância de sexo, sendo unilateral em 98-99%
dos casos. Na maioria dos casos é idiopática, contudo em 10
a 20% dos casos existe uma causa identificável.

Sudden hearing loss is defined as a sensorineural hearing loss
of at least 30 dB in three sequential frequencies occurring
in a period less than 72 hours. The incidence is 8-15 per
100,000, is more common in 5th-6th decade of life without sex preponderance and unilateral in 98-99% of cases.
Idiopathic in most cases, but 10 to 20% of cases there is an
identifiable cause.

Os autores apresentam o caso clínico de uma doente do sexo
feminino, de 31 anos de idade, que recorreu ao serviço de
urgência de ORL do Hospital Pedro Hispano, por um quadro
de surdez súbita à esquerda cuja investigação laboratorial e
imagiológica complementar revelou uma doença desmielinizante como causa secundária, nomeadamente Esclerose Múltipla. Revêem sumariamente esta entidade, nomeadamente
a apresentação clínica, investigação clínica e abordagem terapêutica.
Palavras-chave: Surdez súbita, Esclerose múltipla, RM, Abordagem terapêutica.

The authors present the case of a 31 years woman, referred
to ENT emergency for left sudden hearing loss. The diagnostic procedures carried out revealed a demyelinating disease,
Multiple Sclerosis. The authors review this clinical entity,
including clinical symptoms, diagnostic tests and therapeutic
approach.
Key-words: Sudden hearing loss, Multiple sclerosis, MR,
Therapeutic approach
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INTRODUÇÃO
A surdez súbita caracteriza-se por uma hipoacusia neurossensorial, com perda igual ou superior a 30 dB em pelo menos
três frequências audiométricas contíguas, com período de instalação menor que 72 horas.1 Tem uma incidência de cerca de
8-15 por 100.000 e é mais frequente na 5ª-6ª década de vida,
sem preponderância de sexo, sendo unilateral em 98-99%
dos casos. Na maioria dos casos é idiopática, contudo em 10
a 20% dos casos existe uma causa identificável como doenças víricas, autoimunes, vasculares, doença de Ménière, Sífilis,
neoplasias, Esclerose Múltipla, Fístula Perilinfática.1 A clínica
caracteriza-se por hipoacusia/cofose de instalação súbita ou
rapidamente progressiva (<3dias), acufenos (70%), desequilíbrio (40%), sensação de preenchimento aural e cefaleias.
Em 45-60% dos casos há uma recuperação espontânea e em
25% dos casos há uma recuperação total (níveis basais). A
avaliação dos pacientes com surdez súbita deve incluir uma
história clínica completa, exame objetivo e exames auxiliares
de diagnóstico como exames audiológicos, análises laboratoriais e exames imagiológicos.

::
CASO CLÍNICO
Doente do sexo feminino, de 31 anos de idade, raça caucasiana, sem antecedentes pessoais de relevo, que recorreu ao
serviço de urgência de ORL do Hospital Pedro Hispano por
um quadro com uma semana de evolução de hipoacusia e
acufenos à esquerda. Sem queixas de vertigem, história de
otites recorrentes ou otorreia. Sem outras queixas do foro de
ORL associadas. Ao exame objetivo apresentava uma otoscopia normal e na acumetria um Rinne positivo e um Weber
mediano (diapasão de 512 Hz). O restante exame de ORL e
exame neurológico sumário não apresentavam outras alterações. Foi então solicitado um audiograma tonal e vocal, que
revelou uma hipoacusia neurossensorial à esquerda com um
SRT de 45 dB com 100% de discriminação (Fig.1), e o timpanograma com reflexos realizado era tipo A bilateralmente (Fig.2), com uma diminuição dos reflexos estapédicos à
esquerda (Fig.3). A doente apresentava, portanto, um quadro clínico de surdez súbita à esquerda tendo realizado tratamento médico com corticoterapia oral (Lepicortinolo 1mg/
kg/d, 7d), antivírico (Aciclovir 800mg, 8/8h, 10d), vasodilatador (Trimetazidina 35mg, 12/12h) e 20 sessões de oxigenoterapia hiperbárica, com recuperação total da função auditiva
(Fig.1). As otoemissões acústicas não apresentaram alterações, assim como os potenciais evocados auditvos do troco
cerebral (PEATC). O estudo analítico realizado não revelou
qualquer alteração. A investigação imagiológica complementar com ressonância magnética (RM) revelou múltiplas lesões
hiperintensas em T2 (mais de 9), supra e infratentoriais, sem
captação de contraste sugestivas de doença desmielinizante
(Esclerose Múltipla), uma das quais localizada na região da
radiação acústica (Fig.4). A doente foi então encaminhada
para a consulta de Neurologia. A doente havia já tido um epi-

sódio de diminuição da sensibilidade mão esquerda há 8 anos
com recuperação espontânea em 15 dias, e um episódio de
diminuição da força do hemicorpo esquerdo há 1 ano com
recuperação espontânea em 4 semanas. Com base na clínica
(dois surtos), complementada pelos achados imagiológicos de
múltiplas lesões e pela presença de bandas oligoclonais e um
título de IgG aumentado no LCR, foi feito o diagnóstico de
provável Esclerose Múltipla. Por opção da doente, não realizou terapêutica médica para a EM, tendo mantido consultas
de vigilância na consulta de ORL e Neurologia. Aos 6 e 12 meses após o diagnóstico não apresentou novos surtos de EM.
ADG no SU (linha azul), ADG após tratamento
(linha vermelha).

fig. 1

::

fig. 2
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Timpanograma no SU.

::
DISCUSSÃO
Perante um quadro de hipoacusia de instalação súbita, levantou-se a hipótese de se tratar de um caso de surdez súbita,
que foi confirmado pelo audiograma.
A história clínica e o exame físico não levantaram qualquer
suspeita sobre a sua etiologia provável. Apesar da maioria
dos casos de surdez súbita ser idiopática, esta entidade clínica também pode ser secundária a doenças víricas, doenças
imunes, doença de Ménière, Neurinoma do acústico, doenças
vasculares, sífilis, neoplasias, esclerose múltipla, fístula perilinfática, sendo a infeção vírica a causa mais provável.1,2,3

fig. 3

Todos os pacientes com surdez súbita devem ter uma história
clínica completa, exame físico, exame audiológico, análises clínicas com hemograma, bioquímica com função tiroideia, VS,
fator reumatoide, ANA, VDRL, TPHA.3

Reflexos estapédicos no SU.

Os exames imagiológicos, nomeadamente a ressonância magnética contrastada com gadolíneo, são essenciais na avaliação
dos pacientes com surdez súbita, pois permitem identificar
causas secundárias, como no caso apresentado.3 Os resultados imagiológicos levantaram a hipótese de uma doença dismielinizante, hipótese suportada pela idade e sexo da doente,
pois a Esclerose Múltipla é uma doença inflamatória desmielinizante multifocal que afeta o SNC, caracterizada por exacerbações e remissões, de etiologia desconhecida, que afeta
essencialmente adultos jovens. Tem uma incidência de 1/700,
e as mulheres entre os 20-40 anos são as mais afetadas.4

fig. 4

A clínica da EM depende do tamanho e localização das lesões e consiste usualmente em visão turva, diplopia, distúrbios
sensoriais, ataxia, fraqueza. Hipoacusia e vertigem são raros
como manifestação inicial.2,3 Surdez súbita ocorre em cerca de
1% dos doentes, e vertigem em 10%.3

RM cerebral ponderada em T2, aquisição axial.

A mielinização do nervo auditivo é do tipo periférico em quase todo o seu trajeto, com exceção de alguns milímetros no
ângulo pontocerebeloso e no tronco cerebral onde a mielinização é do tipo central e, portanto, suscetível à desmielinização.2 A surdez súbita em doentes com Esclerose Múltipla pode
ser consequência de lesões desmielinizantes que atingem a
parte mais caudal da via auditiva, fibras auditivas intramedulares ou o núcleo coclear.2,5 Alterações na via auditiva central
estão demonstradas em 90% dos doentes com EM, contudo
a hipoacusia é geralmente ligeira.2 Nesta doente, a hipoacusia
pode ser devida a lesões ao nível do corpo geniculado medial
(Fig.5 e 6) e coroa radiada (Fig.7).
O diagnóstico de EM assenta na clínica, complementada pelos
achados imagiológicos da RM (múltiplas áreas de hipersinal
em T2 na substância branca, incluindo região periventricular,
ponte e cerebelo) e análise do LCR para a presença de bandas
oligoclonais e aumento do título de IgG no LCR.5 A presença
destas alterações na doente, preenchendo critérios de diagnóstico de McDonald para EM6, permitiu fazer o diagnóstico
provável de EM.

RM cerebral ponderada em T2, aquisição coronal.
Lesão no corpo geniculado medial.

RM cerebral ponderada em T2, aquisição axial.
Lesão na coroa radiada.

tude e/ou ausência da onda V são normalmente encontrados
na EM sem evidência de disfunção do sistema auditivo.5
O tratamento da SS é ainda controverso e reflete as múltiplas
etiologias e mecanismos fisiopatológicos que podem estar na
sua origem. As terapêuticas propostas são corticoterapia, antivíricos, vasodilatadores, antiagregantes plaquetários, oxigenoterapia hiperbárica. No tratamento da EM em fase aguda
estão propostos corticoides em altas doses, imunomodeladores (Interferon β), imunossupressores (metotrexato, azatioprina e ciclofosfamida).8 A doente recuperou a função auditiva
após a terapêutica instituída com corticosteroides em altas
doses, que é a terapêutica proposta quer para o tratamento
de SS quer para o tratamento da fase aguda de EM.
A oxigenoterapia hiperbárica, através do seu efeito anti-inflamatório, poderá ter contribuído para a melhoria clínica.

::
CONCLUSÃO

Quando se realiza potenciais evocados auditivos do tronco cerebral em doentes com EM, pode-se encontrar alterações na
via auditiva a qualquer nível.7 Alterações na onda I sugerem
lesões desmielinizantes na porção distal do VIII par e ocorrem
em cerca de 2 a 10% dos doentes com EM.7 Lesões na porção
proximal nervo VIII próximo do cérebro, resulta geralmente
numa onda I normal com ondas subsequentes atrasadas, pequenas ou ausentes.5,7 Atraso na latência, redução da ampli-

Em mulheres jovens com surdez súbita, a hipótese diagnóstica
de Esclerose Múltipla deve ser incluída no diagnóstico diferencial. Este caso ilustra a importância de uma avaliação o mais
completa possível com auxílio de exames complementares dos
doentes com surdez súbita, na tentativa de identificar causas
secundárias.
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RM cerebral ponderada em T2, aquisição axial.
Lesão no corpo geniculado medial.

fig. 6
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