
Esclerose Múltipla

Thiago Gonçalves Fukuda

Neurologista Pela Universidade Federal de São Paulo; membro titular da

Acadêmica Brasileira de Neurologia; professor de medicina da UNEB;

neurologista responsável pelos ambulatórios de neuroimunologia do

Hospital das Clinicas da UFBA.



Conteúdo da Aula

• Definição

• Epidemiologia

• Topografia da lesão desmielinizantes

• Sinais e sintomas

• Formas clínicas

• Critérios diagnósticos

• Tratamento



Definição

“É uma doença autoimune, inflamatória,   desmielinizante 

e degenerativa do Sistema Nervoso Central"



Epidemiologia

• Acomete aproximadamente 2-3 milhões de indivíduos no mundo

• É a principal causa de incapacidade em pacientes jovem fora trauma

• Inicia-se entre 20 e 40 anos (mais frequentemente)

• Mulheres (1,4 a 3,1%) 

• Raça branca



Mapa de prevalência mundial



Etiologia

Fatores de risco ambiental

• Deficiência de Vitamina D

• Exposição solar ( latitude geográfica)

• Dieta, obesidade no início da vida

• Exposição ao tabaco.

• Infecções

• EBV

• Teoria da higiene

Fatores de risco genético

• HLA-DR15, DRB1*1501 e HLA-DR16

• Risco de 30-50 % em  gêmeos monozigóticos e 2-4% de primos de primeiro grau
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Sintomas Característicos de EM

• Dor e comprometimento parcial da visão ou 
escotoma.Neurite unilateral 

• Oftalmoparesia internuclear ou acometimento 
isolada de NC.Diplopia

• Ataxia, disatria
Sinais de tronco ou 

cerebelar

• Parcial, predominante sinais sensitivos e também 
autonômicos.Mielite transversa



Outros sintomas característicos

Sinal de 
Lhermitte

Fenômeno 
de uhthoff



Formas Clínicas

Primariamente

Progressiva

Remitente 

Recorrente

Secundariamente

Progressiva



Curso clínico X Atividade inflamatória



Outras apresentações

Síndrome radiológica isolada

É definido como imagens características de Esclerose Múltipla em

ressonância magnética de crânio e/ou medula na ausência de

sinais e sintomas clínicos.



Outras apresentações

Síndrome clínica isolada

É um primeiro episódio clinico de sintomas típicos de EM que

refletem uma atividade inflamatória e desmielinizante focal ou

multifocal, sem sinais de disseminação temporal.

Lembrem que “surtos” ou recidivas são sintomas agudos ou

subagudos que devem permanecer por pelo menos 24 horas.



Diagnóstico

Evento 
desmielinizante

típico +

Critério 
McDonald

atualizados em 
2017

Disseminação 
no tempo e 

Espaço

Ressonância 
magnética

Estudo do 
Liquor

+ Exames 
Laboratoriais



Critérios de McDonald 2017

Número de surtos Número de lesões com evidência clínica objetiva Dados adicionais necessários para o diagnóstico de EM

2 ou mais surtos 2 ou mais Nenhum

2 ou mais surtos

1 (desde que haja evidências claras de um surto 

anterior envolvendo uma lesão em uma 

localização anatômica distinta)

Nenhum

2 ou mais surtos 1

Disseminação no espaço demonstrada por:

•um surto novo numa localização diferente

ou RM

1 surto 2 ou mais

Disseminação no tempo demonstrada por:

•um novo surto   ou

•RM OU

Presença de bandas oligoclonais no líquor (em substituição à 

disseminação temporal)

1 surto 1

Disseminação no espaço demonstrada por:

•um novo surto numa localização diferente ou

•RM  E

Disseminação no tempo demonstrada por:

•um novo surto ou

•RM  OU

Presença de bandas oligoclonais no líquor (em substituição à 

disseminação temporal)



Critérios para EMPP 2017

1 ano de progressão de doença (retro e prospectivamente determinada) 
mais 2 de 3 dos seguintes critérios:

• Evidência de disseminação espacial no cérebro, com base em ≥1 lesão
em T2, nas regiões típicas de EM (periventricular, cortiço-justacortical
ou infratentorial).

• Evidência de disseminação espacial na medula espinhal, com base em
≥2 lesões em T2 na medula espinhal.

• Evidência de bandas oligoclonais.



Critérios de RM

Disseminação espacial

• Evidência de disseminação espacial no cérebro, com base em 2 lesão 
em T2, nas regiões típicas de EM (periventricular, cortiço-justacortical
ou infratentorial).

• Evidência de disseminação espacial na medula espinhal, com base 
em ≥2 lesões em T2 na medula espinhal.

• Evidência de bandas oligoclonais.



Critérios RM

Disseminação espacial

• Evidência de disseminação espacial no cérebro, com base em 
≥1 lesão em T2, em ≥2  regiões típicas de EM (periventricular, 
cortiço-justacortical, infratentorial ou medular).

Disseminação temporal

• Lesões captantes e não captantes de godolíneo
simultaneamente em um mesmo exame ou um nova lesão em 
um exame em qualquer momento no acompanhamento.



Características das Lesões na Ressonância 

Magnética de Encéfalo

Lesões ovaladas >3mm

Maior diâmetro perpendicular 

ao ventrículo ( peri-

venular)



Características das Lesões - Flair/T2 



Double Inversion Recovery (DIR)

Podem facilitar a visualização 

de lesões corticais.



Características das Lesões - T1 com Gadolíneo

Captação de Gd significa lesões em atividade infamatória

Captação com anel incompleto é um padrão característico

A presença de lesões captantes e outras não captantes sugere uma disseminação no tempo.



Lesões não desmielinizantes

Microangiopatia Enxaqueca



Topografia das Leões/T2

Lesões em múltiplas topografias



Características das Lesões - Flair/T2 ( medular)



Diferença entre NMO e MOG

Anti-MOG NMOSD MS



* Não pode haver nenhuma explicação melhor



Tratamento

Surtos

Tratamento Comorbidades

Tratamento modificador de doença



Tratamento de Exacerbações (surtos)

Pulsoterapia com 
Corticoide Venoso

• Metilprednisolona
1g por 3-7 dias

Altas dose 
Corticoide Oral

• Prednisona 
1250mg 3 dias

Tratamento para 
casos refratários

• Plasmaférese

• Outros



Tratamento de Comorbidades

Dor Crônica
Pegabalina, gabapentina, amtriptilina, duloxetina

Fadiga
Amantadina, Modafinila.

Transtorno de 
Humor IRSS, Duais

Espasticidade
Baclofeno, tizanidina, Toxina botulínica

Incontinência/ 
Retenção urinária Anticolinergico

Comprometimento 
de marcha Fampiridina



Drogas modificadoras de Doença na EMRR

Principais Objetivos:

• Redução de Surtos (exacerbações)

• Redução de progressão de doença

• Redução de acúmulo de Lesão em Ressonância 
Magnética do Crânio



Drogas Modificadoras de Doença



Janela de oportunidade terapêutica

Janela de 
oportinidade
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Primeiro Evento Desmielinizante

Tempo

Atraso no Tratamento

História Natural

Tratamento Precoce

50%

30%

0%

10%

Efeito do Tratamento

Incapacidade
aumenta com a 

demora do 
tratamento

Stuart WH, Cohan S, Richert JR, et al. Selecting a disease modifying agent as plataform therapy in the long-term management of multiple sclerosis. Neurology 2004;Dec 63(suppl 5):S19–S27;  Giovannoni G, Southam E and 

Waubant E. Systematic review of disease modifying therapies to assess unmet needs in multiple sclerosis: tolerability and adherence. Mult Scler 2012 Jul;18(7):932–46



Janela de 
oportunidade 1:

Tratamento Precoce
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Primeiro Evento Desmielinizante

Tempo

Atraso no Tratamento

História Natural

Tratamento Precoce

Incapacidade
aumenta com a 

demora do 
tratamento

Início do 

tratamento 

ao 

diagnóstic

o

Janela de 
oportunidade 2:

Otimização do 
Tratamento Precoce

Troca do 

tratamento 

caso 

atividade 

continue

Troca de terapia no momento adequado pode manter a EM sob 

controle e preservar a reserva neurológica

Ziemssen T Optimizing treatment success in multiple sclerosis. J Neurol 2016 263:1053-1065



Precisamos definir os paciente com doença de alta 

atividade e mau prognóstico.

Aspectos individuais/ epidemiológicos

• Etnia

• Idade /Sexo 

• Obesidade / Tabagista

Características clínicas

• Taxa anualizada de surtos elevada

• Surtos com recuperação incompleta

• Início multitopográfico

Neuroimagem

• Alta carga de lesão em T2

• Envolvimento Medular

• Múltiplas lesões em T1 captantes GD+



Alta Carga Lesional /Doença Ativa

Baixa Carga Lesional



Recomendações Atuais de Tratamento do PCDT 2022

Diagnóstico 
de EMRR

Alta atividade 
Baixa ou 

Moderada 
Atividade

2 ou mais surtos 
incapacitantes

+

1 GD+ ou aumento 
significativo em T2

ALTA ATIVIDADE
Naive

1 surto 
incapacitante

+

1 GD+ ou 9 lesões 
em T2

ALTA ATIVIDADE
Paciente em tratamento



Medicações disponíveis- PCDT

Alta Atividade

Primeira Linha:
Natalizumabe

Segunda Linha:
Alemtuzumabe

Baixa ou moderada 
Atividade

Primeira Linha:

Interferons
Acetoto de Glatiramer

Teriflunomida
Fumarato de dimetila

Segunda linha:

Fingolimode

Terceira Linha:

Natalizumabe



Outras Terapias

Vitamina D

Transplante de Medula

Derivados Canabinóides
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