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Não há conflito de interesses 



 A Incapacidade  na Esclerose Múltipla é a 

principal consequência que tem uma 

relevância prática direta nos pacientes.  A 

incapacidade é que determina a abilidade 

para performance em atividades diárias. 

 

 

                                                                       

                         Basil Sharrack and Richard AC Hughes – Multiple Sclerosis (1999) 5, 223-233 

 

 

 

 



 Permitem a classificação dos pacientes de 

acordo com a presença e severidade de 

processos patológicos da doença. 

 

 

 

 
                                                                        Basil Sharrack and Richard AC Hughes – Multiple Sclerosis (1999) 5, 223-233 



 CMDI 

 HADS-D 

 Escala de depressão de Beck 

 Escala de Ansiedade de Beck 

 Escala  de Guy´s 

 Escala de Severidade da Fadiga 

 Mini Mental 

 Escala de Wingerchuck 

 EDSS 

 Escala de incontinência urinária 

 MFIS 

 MSQ-JOB 

 MSFC 

 MSQOL-54 

 MFSS 

 VAS 

 T25FW 

 PHPT 

 BICAMS 

 PASAT 

 SDMT 

 SF-36 

 NEO-FFI 

 PHQ-9 

 CES-D 

 NFI-MS 



 MSPS 

 BLCS 

 BCS 

 DS 

 IVIS 

 MHI 

 MSSS 

 PES 

 MSQLI 

 PDQ 

 SSS 

 CVLT 

 

 SRT 

 BRB-N 

 MACFIMS 

 BVMT-R 

 PDDS 

 GPS 

 POMS 

 MEQ 

 PSS 

 MSIS 

 MSWS 

 LHS 



 FASE II: Avaliar efeitos biológicos  da 

terapêutica  -  Medida da patologia ou 

piora 

 FASE III: Efeitos terapêuticos  -  Capacidade 

funcional dos pacientes;  Restrições;  

Qualidade de vida 

 

 
                                                                        Basil Sharrack and Richard AC Hughes – Multiple Sclerosis (1999) 5, 223-233 

 

 
 



 Atividade de vida diária 

 Dor/Fadiga 

 Ansiedade/Depressão 

 Atenção/Concentração 



 Mais comum alteração psiquiátrica em 

pacientes com EM. Prevalência anual de 

20% 

 3-10 vezes mais comum em pacientes com 

EM 

 Aumenta a incidência  com a progressão 

da doença 

 Tem impacto negativo na qualidade de 

vida e aderência ao tratamento 

                                                                R. Sacco et als. European Journal of Neurology 2016,23:744-750 

 



 Avalia a severidade dos sintomas 

depressivos em pacientes com EM 

 É simples e requere menos tempo que 

outras escalas 

 Pode ser usada em pacientes ambulatoriais 

para detectar, graduar e monitorar 

clinicamente a depressão 

 

                                                                 R. Sacco et als. European Journal of Neurology 2016,23:744-750 











 

 Sensibilidade: 70% 

 Especificidade: 87% 

 Valor maior ou igual 18 = depressão 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                       Rev. Br. Psiq. 2012,vol.34,n4,pg 389-394 



Sensação de cansaço físico 

profundo, perda de energia ou 

mesmo uma sensação de exaustão, 

com  características diferentes da 

depressão ou fraqueza muscular.  

Interfere com as atividades diárias.    
 

                                                                                                                     Krupp e Coyle  



 1- Geralmente ocorre todo dia 

 2- Pode ocorrer cedo mesmo após uma noite bem 

        dormida         

 3- Tende a piorar durante o dia 

 4- Tende a agravar pelo calor 

 5- Tem inicio devagar e subitamente 

 6- É geralmente mais severa   

 

 
                                                                                                                                                                            Krupp e Coyle 

 



FSS 

Fatigue in multiple sclerosis 2002  P Flachenecker et al 

Sensibilidade: 76%  -  Especificidade: 72% 

 



MFSS 

Fatigue in multiple sclerosis 2002  P Flachenecker et al  

Sensibilidade: 81%  -  Especificidade: 77% 





 Reduz a qualidade de vida do paciente  

 Incidência entre 43% e 70%  

 Ocorre em todos os estágios da doença 

 Envolve poucos domínios: Velocidade do 
processamento, memoria episódica e função 
executiva. 

 

 
                                                                                        Langdon DW. Mult. Sclerose Journal 2012;18(6) 891-898 



 

 Mais usada na literatura internacional 

 Foram selecionados testes que mostram 

alta sensibilidade em detectar 

comprometimento cognitivo em EM 

 94% sensibilidade; 84% especificidade 

 

 

                                                                      Joseph Bruno et als.Arq Neuropsiquiatria 2011;69(6):887-891 

 

 

 

 

 



 Symbol digit modalities test : atenção e função 
executiva 

 Selective reminding test : memoria verbal 

 10/36 Spatial recall test: memoria espacial e 
visual 

 Word list generation: fluência verbal 

 20 a 40 min 

 

 

                                     Joseph Bruno et als.Arq Neuropsiquiatria 2011;69(6):887-891 



OBJETIVO 

Ser uma breve avaliação cognitiva de 

pacientes com Esclerose Múltipla, em 

pequenos serviços, que podem não ter 

profissional na área neuropsicológica. 

É focada no uso internacional  

Usada para indicar quais pacientes requerem 

avaliação por especialista na área 

 

                                                                         Langdon DW. Mult. Sclerose Journal 2012;18(6) 891-898 

 





 



 82% SENSIBILIDADE  ;   60% ESPECIFICIDADE 



 É influenciada por sintomas físicos da EM 

 Presença de outras doenças  

 Algumas medicações 

 Certo grau de depressão 

 

 

 

                                                Langdon DW. Mult. Sclerose Journal 2012;18(6) 891 







 É uma escala não linear 

 

 O valor do EDSS depende muito da capacidade para 

andar, que pode ser influenciada por fatores 

independentes da Esclerose Múltipla, como a 

motivação 

 

 Outros importantes fatores como dor, fadiga, 

disfunção sexual, distúrbio do humor e cognição não 

são adequadamente cobertos pela escala 

 

 





 Reflexes 

 

 Limb strength (BMRC rating scale) 

 

 Limb spasticity (after rapid flexion of the 

extremity) 

 

 Gait spasticity 



PYRAMIDAL FUNCTIONS 

 
0 - Normal 

1 - Abnormal signs without disability 

2 - Minimal disability: patient complains of fadigability or reduced performance 

     in strenuous motor tasks and/or BMRC grade 4 in one or two muscle groups 

3 - Mild to moderate paraparesis or hemiparesis: usually BMRC grade 4 in more 

     than two muscle groups; 

     or BMRC grade 3 in one or two muscle groups (movements against gravity 

     are possible) 

     or severe monoparesia: BMRC grade 2 or less in one muscle group  

4 - Marked paraparesis or hemiparesis: usually BRMC grade 2 in two limbs; 

     or moderate tetraparesis: BMRC grade 3 in three or more limbs; 

     or monoplegia: BMRC grade 0 or 1 in one limb  

5 – Paraplegia: BRMC grade 0 or 1 inall muscle groups of the lower limbs; 

      or marked tetraparesis: BMRC grade 2 or less in three or more limbs; 

      and/or hemiplegia 

6 – Tetraplegia: BRMC grade 0 or 1 in all muscle groups of the 4 limbs 

 



 Superficial sensation (light touch and pain) 

 

 Vibration sense 

 

 Position sense 

 

 Lhermitte´s sign 



SENSORY FUNCTION  

0 - Normal 

1 - Vibration or figure-writing decrease or temperature only in one or two 

      limbs        

2 - Mild decrease in touch or pain or position sense, or moderate decrease   

     in vibration in one or two limbs;           

     or mild vibration or figure writing or temperature decrease alone in three 

     or four limbs 

3 - Moderate decrease in touch or pain or position sense, or essentially lost 

     vibration in one or two limbs;  

     or mild decrease in touch or pain or moderate decrease in all proprio- 

     ceptive tests in three or four limbs             

4 - Marked decrease in touch or pain in one or two limbs;  

     or moderate decrease in touch or pain and/or severe proprioceptive 

     decrease in more than two limbs 

5 - Loss (essentially) of sensation in one or two limbs;  

     or moderate decrease in touch or pain and/or loss of proprioception 

     for most of the body below the head 

6 - Sensation essentially lost below the head 

 



0     Exame neurológico normal (todos FS grau 0;                                

cerebral grau 1) 

 

1,0  Nenhuma incapacidade (1 SF grau 1) 

 

1,5  Nenhuma incapacidade (mais do que 1 SF 

grau 1) 

 

      IRRESTRITO 



2,0  Incapacidade mínima (1 SF grau 2; outros 0 

ou 1) 

 

2,5  Incapacidade mínima (2 SF grau 2; outros 0 

ou 1) 

 

 

 

     DEAMBULAÇÃO PLENA 



3,0  Moderada incapacidade (1 SF grau 3, outros 0 ou 1)  

OU 

       leve incapacidade em 3 ou 4 SF (3/4 FS grau 2, outros 

0 ou 1)    

 

3,5  Moderada incapacidade (1 SF grau 3) e 1 ou 2 SF 

grau 2            

       OU  2 SF grau 3 (outros 0 ou 1)  OU 

       5 SF grau 2 (outros 0 ou 1) 

      DEAMBULAÇÃO PLENA        



4,0  Deambula sem ajuda ou descanso por 500 m ou mais; 

       1 SF grau 4 (outros 0 ou 1) 

 

4,5  Deambula sem ajuda ou descanso por 300 m ou mais; 

       1 SF grau 4 com combinação de graus menores de SF  

 

5,0  Deambula sem ajuda ou descanso por 200 m ou mais; 

       1 SF grau 5 com combinações excedendo o edss 4,5 
 

       SF + DEAMBULAÇÃO 



5,5  Deambula sem ajuda ou descanso por 100 m 

ou mais  

 

6,0  Assistência unilateral para andar no mínimo 

100 m com ou  sem descanso 

 

6,5  Assistência bilateral para andar no mínimo  

20 m sem descanso 



7,0  Restrito a cadeira de rodas, não consegue 

andar 5 m mesmo com ajuda; se locomove e 

transfere da cadeira para a cama sozinho   

 

7,5  Restrito a cadeira de rodas, não consegue 

dar mais do que alguns passos; Necessita 

ajuda para locomover-se e transferir para 

cama   



8,0  Restrito ao leito ou cadeira, fora da cama 

maior parte do dia,  mantém funções de auto-

cuidado e tem uso efetivo das mãos 

 

8,5  Restrito ao leito maior parte do dia, algumas 

funções de auto-cuidado e do uso dos membros 

superiores 

 

 



9,0  Incapacitado, restrito ao leito, pode comunicar 

e comer 

 

9,5  Totalmente incapacitado no leito, incapaz de 

se comunicar efetivamente, comer ou deglutir 

 

10   Morte por esclerose múltipla 



            

                  MULTIPLE SCLEROSIS 

         FUNCTION COMPOSITE 

                                   (MSFC) 



 Recommendations from the National 
Multiple Sclerosis Society Clinical 
Outcomes Assessment Task Force. 

 Rudick R1, Antel J, Confavreux C, Cutter G, Ellison G, Fischer 
J, Lublin F, Miller A, Petkau J, Rao S, Reingold S, Syndulko 
K, Thompson A, Wallenberg J,Weinshenker B, Willoughby E. 

 Ann Neurol. 1997 Sep;42(3):379-82 
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•9 HPT                                         BRAÇOS 
• (9-HOLE PEG TEST) 

•T25FW                                       PERNAS 
• (TIMED 25 FOOT WALK) 

•PASAT 3                                    COGNIÇÃO 
• (PACED AUDITORY SERIAL ADDITION TEST) 



 





 







 Baseada no conceito de que a incapacidade 

na EM é multidimensional, portanto pode 

ser considerada em várias categorias 

separadas. 

 Pode ser empregada para avaliação de 

pacientes cadeirantes, incapazes de 

manipular objetos com as mãos ou de 

processar contas matemáticas 

 

                                                                       Basil Sharrack and Richard AC Hughes – Multiple Sclerosis (1999) 5, 223-233 

 

 



 Em dois estudos a GNDS mostrou-se muito 

segura quando aplicada por Neurologista e 

uma Enfermeira ou por um Neurologista e 

um parente do paciente. 

 Pode ser aplicada por telefone ou via 

correio 

 5´ 

 

 

                                                                        Basil Sharrack and Richard AC Hughes – Multiple Sclerosis (1999) 5, 223-233 

 

 

 

 

 



 COGNIÇÃO 

 HUMOR 

 VISÃO 

 FALA 

 DEGLUTIÇÃO 

 FUNÇÃO MMSS 

 FUNÇÃO MMII 

 FUNÇÃO VESIVAL 

 FUNÇÃO INTESTINAL 

 FUNÇÃO SEXUAL 

 FATIGA 

 OUTROS (DOR, ESPASMOS, VERTIGEM, ETC) 

                                                                        Basil Sharrack and Richard AC Hughes – Multiple Sclerosis (1999) 5, 223-233 

 






