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A surdez-cegueira é uma síndrome na qual o duplo comprometimento sen-
sorial, auditivo e visual (Figura 1) produz graves problemas de comunicação, 
informação, mobilidade e desenvolvimento pessoal. 

Não é uma patologia frequente e tem mais de 70 causas entre congênitas e 
adquiridas.

Figura 1. Córtex auditivo primário; córtex auditivo secundário; corresponde à base da cóclea; 
corresponde ao ápice da cóclea. 

A audição e a visão são os principais sentidos através dos quais uma pessoa 
percebe o mundo ao redor (Figura 2). Quando sofrem deterioração, estratégias 
educativas devem ser estabelecidas para ajudar o paciente a se adaptar ao ambiente. 

A maioria dos pacientes surdos e cegos possui algum remanescente sensitivo 
em pelo menos um dos sentidos e apenas 5 a 10% apresentam surdez e cegueira 
total (Tabela 1). 

Figura 2. Retina com bastões e cones.
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Tabela 1. Deficiência visual
Total Parcial

Cegueira total
Não percebe a luz  
Campo visual - 10  
Escala de Wecher 1/10

Deficiência visual  
Com remanescente visual  
Perda da acuidade visual 
Percebe o campo visual central 
Visão em túnel

Células ciliadas internas na 
cóclea (CCI): são receptores audi-
tivos altamente sensíveis, onde o 
som é transformado de um estímulo 
mecânico em um estímulo elétrico 
(Figura 3). 

A via auditiva: dos receptores 
do órgão de Corti até as áreas 41 e 42 
no lobo temporal do cérebro. 

As vias auditivas e visuais po-
dem ter todos os seus elementos ana-
tômicos, porém o cérebro é o grande 
centro de integração, de modo que a 

integridade neurológica e a plasticidade neural são importantes (Figura 4). 
Cones e bastões: estes são os receptores visuais localizados na retina. 
Cones: menos sensíveis, são estimulados pela luz, responsáveis pela visão das 
cores que é alcançada devido aos seus 3 pigmentos. 
Bastões: são mais sensíveis; responsável pela visão noturna e periférica. Têm 
apenas um pigmento e são responsáveis pelos tons cinzentos. 

Figura 4. Campos visuais (CV)

 CV Normal  CV central: bastões CV periférico: cones

A via visual primária: dos fotorreceptores na retina até a área cortical 17. 
A área 17 tem aproximadamente 140 milhões de neurônios. As áreas18 e 19 são 
secundárias e a área integradora e localiza-se no lobo cerebral occipital. 

O córtex auditivo representa apenas 8% do córtex cerebral. Na neurobiolo-
gia coclear, ocorre uma série de eventos celulares e moleculares. 

Figura 3. Células sensoriais da orelha interna
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A cegueira e a surdez podem ser congênitas ou adquiridas (Tabela 2). 
A cegueira adquirida pode ocorrer na infância ou na idade adulta e tem 

múltiplas causas: rubéola, catarata congênita, retinopatia diabética, tracoma, uve-
íte, uma variedade de síndromes como a de Leber, degeneração macular, opacida-
de cristalina, glaucoma, aniridia, desnutrição e causas ambientais. 

A surdez adquirida também é classificada como pré-linguística e pós-lin-
guística, dependendo se o paciente adquiriu ou não a linguagem antes dela.

A surdez-cegueira é considerada adquirida quando se apresenta após os 2 
anos de idade e ao longo da vida. 

A surdez-cegueira é considerada congênita quando o paciente apresenta 
problemas de audição e visão ao nascimento ou nos primeiros 2 anos de vida.

Tabela 2. Cegueira congênita e adquirida

Congênita Adquirida

Rubéola 
Toxoplasmose 
Sífilis
Tóxica
Prematuridade
Trauma
Meningite 
Infecções intrauterinas 

Síndrome de Usher 50% 
Isquêmica 
Trauma 
Tumor 
Radioterapia 
Embolizações vasculares 
Infecções graves

Classificação da Cegueira-Surdez
O grupo de pacientes com a síndrome da surdez-cegueira é complexo, de-

pende da etiologia, tipo, grau da perda, tempo do aparecimento, ordem do apare-
cimento, déficits adicionais e características ambientais para seu desenvolvimento 
Há 4 grupos (Figura 5): 1. Congênito; 2. Progressivo; 3. Combinado; 4. Adquirido. 

Figura 5. Classificação da Surdez-Cegueira 
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1. Síndrome da Surdez-Cegueira Congênita 
A criança nasce com problemas de audição e visão ou estes aparecem durante 

os dois primeiros anos de vida, impedindo o desenvolvimento e a aquisição da lin-
guagem. Muitas têm problemas adicionais. Foram identificadas infecções durante a 
gravidez como rubéola, toxoplasmose, sífilis, citomegalovírus ou outras etiologias 
como diabetes, fármacos, trauma, meningite, infecções, prematuridade e sepse. 

Várias síndromes estão relacionadas à surdez-cegueira (SC), sendo a rubé-
ola congênita a mais frequente. Outras síndromes são Usher, CHARGE, Turner, 
Goldenhar, Cockayne, Laurence-Moom-Bardet-Bield, Didmoad ou Síndrome de 
Wolfram, Hallgren-Graefe-Sjogren e Aicardi. Geralmente são acompanhadas por 
deficiências múltiplas.

A rubéola pode produzir apenas surdez ou apresentar-se como a síndrome 
da rubéola congênita completa com surdez sensorineural grave bilateral, cegueira 
por catarata ou retinopatia, cardiopatia, microcefalia e alterações ósseas.
2. Síndrome da Surdez-Cegueira Progressiva

Esta é a clássica surdez congênita com a retinitis pigmentosa. 
Retinitis pigmentosa

É uma doença ocular genética e incurável, envolvendo diferentes genes com 
danos à retina e diminuição significativa da visão noturna. A degeneração here-
ditária da retina ocorre em 1 por 4000. A prevalência por sexo é: 60% masculino 
e 40% feminino. 

A herança é autossômica dominante, autossômica recessiva ou ligada ao sexo.
A visão prejudicada leva à cegueira total bilateral devido ao acúmulo de 

pigmentos na periferia da retina e está presente em várias síndromes (Figura 6). 
Etiologia da retinitis pigmentosa (RP)

Mutação genética da proteína Rodopsina 25% a 30% 
Hipótese das células ciliadas 
Luz equivalente 
Exocitose neural
Apoptose ou morte programada das células ou suicídio dos fotorreceptores.

Existem 3 tipos de RP: 
Típica 71% 
Atípica 9%
Associada à distrofia da retina 20%

Figura 6. Retina saudável e com retinitis pigmentosa

Retinite pigmentosa
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A síndrome de Usher é a etiologia mais frequente em 60% dos pacientes. 
Na Ilha Margarita, na península de Macano, na Venezuela (local de origem das 
autoras TMM/MAPG), sua frequência é alta, 76 por 100.000 habitantes.

Esta síndrome foi descrita pela primeira vez por um oftalmologista britânico 
em 1858 e depois por Carlos Usher em 1919. É hereditária e sabe-se que 13 genes 
estão envolvidos (Tabela 3). A endogamia é um fator de risco. A condição é her-
dada em um padrão autossômico recessivo. 

Tabela 3. Loci e genes relacionados com a síndrome de Usher

A Síndrome de Usher é definida como uma condição que provoca uma 
perda gradual de visão e audição, ao longo do tempo, devido a anormalidades 
encontradas nos ouvidos e olhos. Essas anormalidades acometem a orelha in-
terna, levando, em última instância, à redução da audição e, ao mesmo tempo, 
causando o aparecimento de retinite pigmentosa (RP) no olho. A RP é uma 
doença que danifica e deteriora a região sensível à luz da retina, localizada na 
parte posterior do olho. Essa condição acaba ameaçando a visão do indivíduo. A 
maioria dos indivíduos acometidos por esse tipo de perda de visão, geralmente 

ReferenciasGene / ProteínaCromossomaUSH Locus

Kaplan et al. 1–/–23q41A1HSU

USH1B/DFNB2   Weil et al. 2AIIV anisoim/A7OYM5.31q11
11ANFD

Smith et al. 3 
Verpi et al. 4

aninomrah/C1HSU1.51p1181BNFD/C1HSU

Wayne et al.5

Bork et al. 6
32 anirehdac/32HDC1.22q0121BNFD/D1HSU

Chaib et al. 7–/–12q12E1HSU

Ahmed et al. 851 anirehdacotorp/51HDCP1.12q0132BNFD/F1HSU

Mustapha et al. 9

Weil et al. 10
SNAS/SNAS1.52q71G1HSU

Kimberling et al.11

Eudy et al. 12
anirehsu/A2HSU14q1PR/A2HSU

Hmani et al. 13–/–42-32p3B2HSU

Pieke-Dahl et al. 14

Weston et al. 15
1RGLV3.41q5C2HSU

Sankila et al. 16

Joensuu et al. 17
1-aniralc/A3HSU1.52q3A3HSU

USH (Síndrome de Usher); DFNA (surdez autossômica dominante); DFNB (surdez autossômica recessiva).
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experimentam, primeiro a perda da visão noturna, que gradualmente leva à 
formação de pontos cegos, e até a visão de túnel. A RP leva à cegueira total. 

O que causa a síndrome de Usher? A síndrome de Usher foi associada a um 
gene autossômico recessivo, onde cada genitor carrega uma cópia de uma mu-
tação do gene, resultando na alteração, sendo expressas na prole que carrega as 
duas cópias. Esses genes mutantes são originalmente responsáveis por produzir 
as proteínas necessárias para promover a visão, audição e equilíbrio saudáveis e 
normais. Essas proteínas afetam diretamente a função adequada dos fotorrecep-
tores encontrados na retina e o desenvolvimento das células ciliadas, localizadas 
na orelha. Estas células ciliadas normalmente ajudam a transmitir o som da orelha 
interna para o cérebro.

Existem múltiplas mutações genéticas que resultam em diferentes classifica-
ções desse distúrbio. Essas classificações consistem em três categorias diferentes 
da doença, que variam de Tipo 1, Tipo 2 e Tipo 3. A categoria de um indivíduo 
será classificada com base na gravidade.
Síndrome de Usher Tipo 1

Uma pessoa é classificada como tendo Síndrome de Usher Tipo 1 se apre-
sentar três condições:

•	 perda auditiva grave, desde o nascimento, 
•	 perda da visão, na infância, devido à retinite pigmentosa
•	 desenvolve problemas com equilíbrio
Uma pessoa diagnosticada com Síndrome de Usher Tipo 1 sofre anormali-

dades em sua orelha interna, o que impacta diretamente sua orientação espacial e 
equilíbrio. Esta condição é relativamente mais grave do que as outras duas, devido 
à idade em que é expressa e seu impacto no desempenho das tarefas mais comuns, 
como caminhar.
Síndrome de Usher Tipo 2

A síndrome de Usher do tipo 2 é caracterizada pela perda auditiva ao nasci-
mento, e a perda de visão é expressa durante a adolescência ou no jovem adulto. 
Ao contrário da perda auditiva grave que ocorre no Tipo 1, o Tipo 2 pode variar 
de leve a grave, limitando a capacidade da audição de sons de alta frequência. Um 
dos principais sintomas desta versão, em comparação com os do Tipo 1, é que não 
há anormalidades que se desenvolvam dentro da orelha interna.
Síndrome de Usher Tipo 3

O tipo 3 é o menos frequente, afetando aproximadamente 2% de todos os 
casos de síndrome de Usher. Em muitos aspectos, essa versão da síndrome de 
Usher é vista como a menos grave de todas as três. Por exemplo, a perda auditiva 
só começa mais tarde na vida, diferentemente da expressão da doença ao nasci-
mento, conforme observado nas outras duas categorias. Além disso, a perda da 
visão pode começar durante a adolescência ou mais tarde. Existem anormalidades 
na orelha interna que podem afetar o equilíbrio e a orientação.
Como tratar a síndrome de Usher?

Atualmente não há cura conhecida para esta doença, mas existem algumas 
opções de tratamento que podem ser consideradas e que podem ajudar. Por exem-
plo, a perda auditiva pode ser tratada com aparelhos de surdez ou próteses au-
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ditivas, também conhecidas como aparelhos de amplificação sonora individual 
(AASI), ou implantes cocleares. Para a visão prejudicada, o uso de lentes corre-
tivas pode ajudar, juntamente com outras opções, como cirurgia de catarata, etc.

A síndrome de Usher é uma doença pouco comum, mas seu impacto na 
qualidade de vida de uma pessoa pode ser extenso. No entanto, para os casais que 
podem ter preocupações com sua história genética, e como podem afetar os filhos 
que vierem a nascer, é altamente recomendável que sejam submetidos a testes 
genéticos para se orientarem quanto ao risco da doença na sua progênie potencial. 
Portanto, o aconselhamento genético é muito importante para determinar o risco 
e melhorar a detecção precoce de casos. 
3. Síndrome da Surdez-Cegueira combinada

Inclui dois grupos de pacientes:
1. disfunção visual congênita e surdez adquirida; 
2. cegueira devido a causas endógenas ou exógenas e surdez progressiva 

devido a várias causas como meningite, encefalite, sarampo, caxumba, varicela, 
diabetes, tumores, trauma acústico, HIV e envelhecimento.
4. Síndrome da Surdez-Cegueira adquirida

Os pacientes nascem sem deficiências visuais ou auditivas e, posteriormen-
te, apresentam perda de visão ou audição durante a vida devido a várias causas: 
isquêmica, traumática, tumoral, radioterapia, embolizações ou infecções graves. 
Tratamento da Surdez-Cegueira

A surdez-cegueira é considerada uma deficiência, não uma doença, portan-
to, os pacientes devem receber intervenções para ajudar a superar suas limitações. 
O tipo de tratamento depende do grau de incapacidade. Nos casos leves, o uso 
de lupas ou telas para melhorar a visão, e os AASI para superar a deficiência 
auditiva, têm um grande impacto na possibilidade de comunicação eficiente e no 
desenvolvimento social. 

A reabilitação baseia-se na comunicação centrada no sentido do tato e na 
implementação de estratégias e medidas educacionais para adaptação ao meio 
ambiente. A línguagem e o alfabeto adotados podem variar dependendo do país, 
ou podem-se utilizar outros como o alfabeto Lorm. 

O tratamento envolve a abordagem de problemas de audição, visão e equi-
líbrio. Quando um diagnóstico precoce for possível, os programas educacionais 
levarão em consideração a gravidade da perda de audição e visão e a idade e 
habilidade da criança. Os serviços de reabilitação podem incluir AASI, dispositi-
vos de escuta assistencial, implantes cocleares, treinamento auditivo e/ou apren-
dizado da Língua Americana de Sinais ou outra. Para melhorar a possibilidade 
de vida independente, a intervenção na reabilitação poderá incluir orientação e 
treinamento de mobilidade para problemas de equilíbrio, instrução em Braille e 
serviços para visão deficiente.

Os casos mais graves de perda auditiva podem ser tratados com implantes 
cocleares.

Os implantes de retina e tratamentos com células-tronco para a recuperação 
da degeneração de fotorreceptores na retinitis pigmentosa são novos caminhos, 
ainda em desenvolvimento, no auxílio do restabelecimento da perda da visão. 
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