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Diagnóstico Diferencial da EM:  

Red Flags para o diagnóstico da EM 



Histórico do diagnóstico de EM 

• 1868 - Jean Marie Charcot – Esclerose em 
Placas 

• 1965 – Critérios Clínicos de Schumacher 

• 1983 – Critérios de Charles Poser 

• 2001 – Critérios de Ian McDonald 

• 2005 – Revisão dos Critérios de McDonald 

• 2010 – Revisão dos critérios de McDonald 







Ressonância Magnética na Esclerose Múltipla 

Critérios de Barkhof  2005 

• RNM positiva deve atender três dos quatro seguintes 
critérios: 

• Uma lesão destacada com gadolínio, ou nove lesões 
hiperintensas em T2 caso não haja lesão destacada 
com gadolínio. Uma lesão espinhal = uma lesão em 
T2 

• Ao menos uma lesão infratentorial 

• Ao menos uma lesão justacortical 

• Ao menos três lesões periventriculares  

 



2010 – critérios modificados 

• Relato de um episódio clínico agudo de evento 
desmielinizante (ex:mielite transversa) 

• Presença de 1 lesão em duas ou mais regiões 
de topografia típica de EM ( periventricular, 
justacortical, infratentorial e medular). 

• Aparecimento de uma nova lesão G+ em RM 
posterior. 

• Coexistência entre lesões G+ e não 
contrastada em qualquer tempo de avaliação. 



Critérios modificados McDonald 2010 

• “O painel internacional destacou que os 
critérios de McDonald devem ser aplicados 
somente naqueles pacientes que se 
apresentam com CIS típica, sugestiva de EM, 
ou sintomas consistentes com uma doença 
inflamatória desmielinizante do SNC, por que 
sua validação foi limitada a paciente com esta 
apresentação.” 

                                           ANN NEUROL 2011;69:292-302 



 Recommended 2016 MAGNIMS MRI criteria to establish disease 

dissemination in space in multiple sclerosis Dissemination in space can be 

shown by involvement* of at least two of five areas of the CNS as follows:  

 

•Three or more periventricular lesions  

• One or more infratentorial lesion  

• One or more spinal cord lesion  

• One or more optic nerve lesion  

• One or more cortical or juxtacortical lesion 
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Diagnóstico diferencial 















Red flags 

O termo red flag é usado para indicar que algo na história, exame físico ou 

investigação clínica sugere não ser correto no diagnóstico de EM. 

 

 

 

 

 



Red flags major 
Lesões osseas na imagem 

Envolvimento pulmonar 

Neuropatia de multiplos pares cranianos 

Neuropatia periférica 

Trombose venosa cerebral 

Doenças cardiacas 

Miopatia 

Infartos corticais/hemorragias/microhemorragias 

Retinopatia 

Calcificações na CT 

Nível sérico lactato elevado 

Manifestações hematológicas 

Infartos lacunares 

Ulceras em mucosas 

Amiotrofia 

Cefaléia e meningismo 

Sintoma Monofocal persistente 

 

 

 

 



Red flags minor 

Brainstem syndrome   

Myelopathy alone  

No optic nerve lesions 

Onset before age 20 

No spinal cord lesions  

Abrupt onset Clinical 

large lesions  

No T1 hypointense lesions (black holes)  

Onset after age 50 

Marked asymmetry of WM lesions 



Sinais clínicos atípicos 

Sinais clínicos atípicos relacionado a síndrome 
clinica inicial, na investigação de EM: 

Neurite óptica: 

Ausência de dor,  

Exsudação ou hemorragia retiniana 

Papiledema severo, 

Envolvimento bilateral, 

Ausência de recuperação após um mês, 

Presença de uveíte. 

 

 





Sinais clínicos atípicos 

Sinais clínicos atípicos relacionado a síndrome 
clinica inicial, na investigação de EM: 

Síndrome medular: 

Início insidioso/progressivo ou hiperagudo dos 
sintomas, 

Mielite transversa completa, dor radicular, 

Síndrome da artéria espinhal anterior, 

Arreflexia, síndrome de “cauda equina”, 
síndrome de Brown-Sequard completa. 

 

Síndrome cortical:  

Alteração do nível de consciência, confusão 
mental, 

Cegueira cortical, demência, afasia, 

Sinais extrapiramidais, crise epiléticas 





Sinais clínicos atípicos 

Síndrome do tronco cerebral: 

Inicio hiperagudo, 

Topografia de território vascular, 

Trigeminalgia isolada, 

Idade acima de 50 anos, 

Fraqueza ocular flutuante, ou sintomas 
progressivos (completa oftalmoplegia), 

Paralisia do terceiro par, 

Distonia cervical focal ou torcicolo. 





Sinais paraclínicos atípicos 

Alterações liquóricas atípicas para o 
diagnóstico de EM: 

Presença de pleocitose acima de 50 celulas. 

Hiperproteinorraquia elevada acima de 80 
mg/dl 

Ausência de bandas oligoclonais. 



Sinais clínicos de alerta para diagnóstico de EM 

• Exame neurológico normal 
• Anormalidades em um local, sem disseminação no espaço 
• Curso progressivo, sem disseminação no tempo 
• Inicio na infância (< 10 anos)  ou após os 50 anos 
• Presença de doenças sistêmicas 
• Distúrbios psiquiátricos 
• Sintomas corticais: afasia, epilepsia e demência 
• Hemiparesia aguda 
• RM normal ou atípica 
• Líquor normal  
• Presença de história familiar  
 



Doenças que simulam EM na RM 

• Achados próprios da idade 
• Encefalomielite Disseminada Aguda (ADEM) 
• Vasculites do sistema nervoso central (Behçet, Lupus, Sjögren) 
• Sarcoidose 
• Neoplasia metastática 
• Linfoma do sistema nervoso central 
• CADASIL 
• Doença de Binswanger 
• Infarto migranoso 
• Doença cérebro vascular 
• Leucoencefalopatia multifocal progressiva (LEMP) 
• Encefalopatia mitocondrial 
• Leucoencefalopatias metabólicas 
• Doenças infecciosas do sistema nervoso central 
 



Doenças que simulam disseminação 
no espaço apenas  

• Pequenas embolias cerebrais 

• Púrpura trombocitopênica 

• Vasculite SNC 

• LEMP 

• Deficiência de vitamina B12 

• Sarcoidose 

• Síndromes psiquiátricas 

• Síndromes paraneoplásicas 

 

 



Doenças que simulam disseminação 
no tempo 

• Tumor 
• Mal formação arterio-venosa 
• Neuropatia óptica de Leber 
• Mal formação de chiari 
• Paraplegia espástica familiar 
• Paraparesia espástica tropical 
• Degeneração espino-cerebelar 
• Siringomielia 
• Migrânea  
• Neuropatia periférica 
 





Critérios Diagnósticos para NMO – 2006  

 Critérios diagnósticos revisados para NMO:  

neurite óptica, mielite tranversa e pelo menos 2 dos 3 
condições de suporte: 

•  Lesão medular longitudinalmente extensa,  

• RM de crânio inicial não sugestiva de EM 

•  Presença do IgG-NMO 

•  Envolvimento do SNC além do nervo óptico e 
medula espinhal não exclui NMO 



Mielite em NMO 

• Curso clinico agudo, com gravidade variável, possível 
recorrência; 

• geralmente sintomas transversais; 

• Recuperação clínica pode ser incompleta;  

• Neurite óptica pode estar relacionada; 

• Lesão medular extensa e central; 

 

 



 NEUROMIELITE ÓPTICA 

Comorbidade autoimune; 

Ac Antiaquaporina 4 positivo (Ac Anti-NMO); 

Quando presente, lesões encefálicas não são típicas de EM, 
pode ocorrer lesão diencefálica; 

Líquor com pleocitose, aumento de proteínas, raramente 
presença de BO; 









Conclusão  

• Quando a clinica e os exames laboratoriais são 
típicos o diagnóstico torna-se fácil. 

• Os casos de EM e CIS, tornam o diagnóstico 
diferencial desafiador. 

• Os falso positivos mais comuns são baseados em 
erros de interpretação de RM. 

• As síndromes psiquiátricas são as maiores 
mimetizadoras dos sintomas de EM. 

• Em condições incomuns o diagnóstico falso 
positivo deve ser lembrado. 
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