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HISTÓRICO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA 
Prováveis casos clínicos   
Medaer, no século XIV,  descreveu 
o caso da Santa Lidwina de 
Schiedam.  

Essa freira holandesa tinha sintomas 
desde os 16 anos. Os principais 
sintomas eram : problemas de visão 
, dificuldade em andar, cefaleia, 
dores violentas nos dentes, e 
posteriormente paralisia . A  idade 
de início dos sintomas, os períodos 
de remissão que parecia ter, a 
duração e a evolução da doença 
são consistentes com um 
diagnostico póstumo de esclerose 
múltipla. 

 

Medaer, R. (1979). Does 
the history of multiple 
sclerosis go back as far as 
the 14th century? Acta 
Neurol. Scand. 60, 189–
192.  



HISTÓRICO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA 
Prováveis casos clínicos   

• Poser conta uma “história” de uma 

jovem chamada Halla, moradora da 

Islândia entre 1293 e 1323 em que  

após a perda súbita da visão e da 

capacidade de falar, orou para o 

Santo Thorlakr e sob sua intercessão 

recuperou-se em 7 dias  

 



HISTÓRICO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA 
Prováveis casos clínicos   

• Sir Augustus Frederick d’Este 
(1794-1848), um dos netos 
ilegítimos do Rei George III da 
Inglaterra e sobrinho da 
Rainha Victória.  

• Diário descrevendo  com 
detalhes seus 25 anos de 
sintomas recorrentes incluindo 
turvação visual, perda do 
equilíbrio, dormências nos 
membros e paralisias.    

• Douglas Firth  descobriu seu diário 
em 1940. 

 

Augustus D’Este Séc. 1822-1848 

 



HISTÓRICO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA  

• 1831 - Robert Carswell - Descrição e a 
ilustração de "placas " no SNC .  

• 1835 e 1842 - Jean Cruveilhier, professor na 
Faculdade de Medicina da Universidade de 
Paris, observou durante necrópsias de rotina 
algumas “placas marrons” no SNC  . 

• Contudo apesar de Carswell  e Cruveilhier 
terem descrito as lesões anatomo-
patológicas ,não lhes associou qualquer 
estado clínico, e portanto não 
estabeleceram a relação entre as lesões e os 
sintomas de Esclerose Múltipla. 



HISTÓRICO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA 

• Em 14 de março de 1868, 
Charcot fez a sua célebre 
publicação identificando 
uma nova doença 
previamente confundida com 
paralisia. Era a esclerose 
múltipla. 

• Charcot desenvolveu ainda 
os critérios do diagnóstico, a 
diplopia (visão dupla), a 
ataxia (perturbações do 
equilíbrio ou da 
coordenação) e a disartria 
(dificuldade na articulação 
das palavras), a famosa 
tríade de Charcot. 
 
 

 



HISTÓRICO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA  
AMÉRICA LATINA -BRASIL 

• Na América Latina, o primeiro registro 

de um caso da doença foi realizado 

no Brasil por Aluízio Marques em 1923.  

• 1926 - Antônio Austregésilo  publicou o 

primeiro estudo neuropatológico da 

América Latina 



HISTÓRICO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA 
Escalas de Incapacidade  

• 1955, John Kurtzke, desenvolveu a 
primeira escala para definir 
incapacidade física em EM, a DSS.  

•  1983, Kurtzke publicou uma versão 
ampliada de sua escala, denominando-
a Expanded Disability Status Scale ou 
Escala de Incapacidade Funcional 
Expandida (EDSS), utilizada até hoje. 
 Kurtzke JF. Rating neurological impairment in 
multiple sclerosis: an expanded disability scale. 
Neurology 1983; 33:1444-1452 

 



HISTÓRICO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA  
Critérios Diagnósticos  

• 1965 – Schumacher e cols   

• 1983 - Poser e cols  

• 2010 -  Painel Internacional sobre 

Diagnóstico de EM  
• Polman CH, Reingold SC, Banwell B, Clanet M, Cohen JA, Filippi 

M et al.  

• Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2010 revision to the 
McDonald criteria. Ann Neurol. 

• 2011;69:292-302. 

 



HISTÓRICO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA 
Exames Complementares  

• 1922 -  Hinton e cols - anormalidades 
no LCR de pacientes com EM.  

• 1972 - Halliday e cols -alterações no 
potencial evocado visual em 
pacientes com neurite óptica. 

• 1981-  Young e cols – importância da 
ressonância magnética de crânio no 
diagnóstico e acompanhamento do 
tratamento de pacientes. 

 

 



HISTÓRICO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA 
Tratamento   

• 1961- Miller e cols , fizeram o primeiro 

estudo controlado utilizando o ACTH  

no tratamento dos surtos da EM.  

• 1986 - Durelli publica o primeiro 

trabalho científico utilizando 

metilprednisolona intravenosa em 

altas doses. 

 

 

 



HISTÓRICO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA 
Tratamento com Imunomoduladores   

• 1993- Publicado o primeiro trabalho 

comprovado cientificamente 

utilizando como medicamento o 

Interferon beta-1b (Betaferon) 

• 1996 -  Interferon beta-1a (Avonex)  

• 1998 – Acetato de Glatiramer  e 

Interferon beta-1a (Rebif) 

 



HISTÓRICO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA  
Tratamento  

• A partir de 2004 ...  
• Alentuzumabe 

• Cladribina 

• Dimetilfumarato  

• Fingolimode 

• Natalizumabe  

• Ocrelizumabe 

• Peginterferon beta-1ª 

• Teriflunomida 
 



ESCLEROSE MÚLTIPLA  
ETIOLOGIA  

 



ESCLEROSE MÚLTIPLA  
ETIOLOGIA  

• ENFERMIDADE INFLAMATÓRIA-AUTO-IMUNE 

 

 

DOENÇA INFLAMATÓRIA AUTO-IMUNE  

FATORES GENÉTICOS  FATORES AMBIENTAIS  

DESREGULAÇÃO AUTO-IMUNE 



ESCLEROSE MÚLTIPLA  
ETIOLOGIA – FATORES GENÉTICOS  

• 1896 - Eichhorst, acreditava que a doença 
fosse hereditária e transmissível. 

• Os haplo ́tipos Dw2, Dw12, Dw21 e Dw22 
foram associados à doença. O haplo ́tipo 
Dw2 é o mais comum no norte da Europa e o 
que tem um papel mais definido. 

• Haplótipos :  DR15*1501, DRB5*0101, 
DQA1*0102, DQB1*0602 

• Sospedra M, Martin R. Immunology of multiple sclerosis. Ann Rev Immunol 
2005;23:683-747. 

• Mastermann T, Liggers A, Olson T. HLA-DR15 is associated with lower age at onset 
in multiple sclerosis. Ann Neurol 200;48:211-9. 

 



ESCLEROSE MÚLTIPLA  
ETIOLOGIA – FATORES AMBIENTAIS  

• 1905 –Fritz Richard Schaudinn - associação entre 
sífilis e esclerose múltipla  

• 1930 - Kathleen Chevassut e James Purves-
Stewart - Spherula insularis, designado como vírus, 
e cultivado no líquor de mais de 90% de 
pacientes com EM. 

• Epstein-Baar (EBV) , citomegalovirus (CMV), 
Herpesvirus humano 6 (HHV6), Retrovírus 
endógeno da família W (HERV-W), Adenovirus 
tipo 12 , Influenza A  
– Miller D, Barkhof F, Montalban X, Thompson A, Filippi M. Clinically isolated 

syndromes suggestive of multiple sclerosis, part I: natural history, 
pathogenesis, diagnosis, and prognosis. Lancet Neurol. 2005;4:281-8.  



ESCLEROSE MÚLTIPLA  
ETIOLOGIA – FATORES AMBIENTAIS  

• VITAMINA D  
–   Em locais de baixa exposição solar há maior incidência de 

EM, o que poderia estar relacionado a baixa produção de 
vitamina D interferindo com a atividade imunológica. 

 
• GUIDELINES 

• Supplementation and therapeutic use of vitamin D in patients 
with multiple sclerosis: Consensus of the Scientific Department of 
Neuroimmunology of the Brazilian Academy of Neurology 

• Arq. Neuro-Psiquiatr. vol.72 no.2 São Paulo Feb. 2014 
Doralina Guimarães Brum 1   , Elizabeth Regina Comini-Frota 2   , Claúdia Cristina F. Vasconcelos 

3   , Elza Dias-Tosta 4   

 



ESCLEROSE MÚLTIPLA  
ETIOLOGIA – FATORES AMBIENTAIS  

• Vacinação ???? 

• Migração ??? 

• Estresse ?? 

• Tabagismo ? 

• Gestação/Puerpério 

 



ESCLEROSE MÚLTIPLA 
EPIDEMIOLOGIA  

 



ESCLEROSE MÚLTIPLA  
EPIDEMIOLOGIA  

• Grande variação de incidência e prevalência no mundo.  
• 2008 – OMS - 5 zonas de prevalência da esclerose 

múltipla  prevalência mundial de EM  
–  muito alta prevalência de EM (> ou = 130 casos por 

100.000 habitantes) 
–  alta prevalência (80-129 casos por 100.000 habitantes) 
–  média prevalência (30-79 por 100.000) 
–  baixa prevalência (5 - 29 por 100.000)  
– muito baixa prevalência  

• Freqüências mais elevadas entre as latitudes 45º e 65º 
ao norte, a prevalência semelhante para a mesma faixa 
longitudinal no Hemisfério Sul e rara perto do Equador 

 
 

 



EM no Brasil e no Mundo 

Linha do Equador 

Federação Mundial de Esclerose Multipla 



ESCLEROSE MÚLTIPLA  
EPIDEMIOLOGIA- AMÉRICA 

LATINA/SUL     

• A América do Sul é considerada região de 
baixa prevalência (menor que 5 casos por 
100.000 habitantes).   

– Wade B. J. Spatial analysis of global prevalence of 
multiple sclerosis suggests need for an updated 
prevalence scale. Mult Scler Int., 2014:124 



ESCLEROSE MÚLTIPLA  
EPIDEMIOLOGIA- BRASIL  

• Grande extensão territorial  

• Não existem dados estatísticos nacionais no 
Brasil 

• Dados epidemiológicos regionais  

• Uso de diferentes metodologias  

 

 

 



ESCLEROSE MÚLTIPLA  
EPIDEMIOLOGIA- 
BRASIL  

• NORTE 

• NORDESTE : 1 ESTUDO 

 10 casos por 100.000 
habitantes  

• CENTRO-OESTE:  3 ESTUDOS 

4.41 a 19 casos por 100.000 
habitantes  

• SUDESTE : 14 ESTUDOS  

12 a 30 casos por 100.000 hab  

• SUL : 3 ESTUDOS  

14 a 27 casos por 100000 hab  
 

 

 

 



ESCLEROSE MÚLTIPLA  
EPIDEMIOLOGIA  

REGIÃO CENTRO-OESTE  
• Diniz DS, Melo MR, Moraes L, Arantes EAA. Estudo 

epidemiológico da prevalência dos portadores de 
esclerose múltipla na cidade de Goiânia: protocolo e 
resultados iniciais. Arq Neuropsquiatr 2008;66:163 

• Grzesiuk AK, Siqueira HF, Da Silva NM. Prevalência de 
esclerose múltipla na cidade de Cuiabá – 2007. O 
Dendrito 2008; 3:35-37. 

• Portela LBBB, Andrade TVF, Borralho WM, Ximenes 
WN, Dias-Tosta E. Epidemiologic study of the multiple 
sclerosis in the Distrito Federal, Brazil. Arq 
Neuropsiquiatr 2004;62(supl.2):170 
 
 



ESCLEROSE MÚLTIPLA  
EPIDEMIOLOGIA  
GOIÁS-GOIÂNIA  

• PREVALÊNCIA DA ESCLEROSE MÚLTIPLA NA 
CIDADE DE GOIÂNIA   

•  O objetivo principal deste estudo é 
determinar a prevalência da esclerose 
múltipla na cidade de Goiânia , Goiás , 
utilizando o método captura-recaptura. 

 



ESCLEROSE MÚLTIPLA  
EPIDEMIOLOGIA  
GOIÁS-GOIÂNIA  

 

• Método Captura-Recaptura  

– Fontes diversas  

– Baixo custo  

–  Estimar ou ajustar a extensão da averiguação 
incompleta usando informação a partir de listas 
sobrepostas de casos de fontes distintas 

 

 



ESCLEROSE MÚLTIPLA  
EPIDEMIOLOGIA  
GOIÁS-GOIÂNIA  

•   

 

 

 
Centros de 
referência 

Neurologistas  
Juarez 

Barbosa 



• Instrumento de Coleta de Dados  
• ESCLEROSE MÚLTIPLA  
• No da Ficha: __________  
• Data preenchimento: _____ / _____ / ___  
• Nome: ___________________________________________________________________  
• Data de nascimento: 
•  _____ / ______ / ______  
• Sexo:   
• (  ) Feminino                 (   ) Masculino  
• Cor:  
• (   ) Branca   ( ) Preta    ( ) Parda  
• Endereço: ________________________________________________________________  
• Cidade onde mora:_____________________________________  
• Telefone: ___________________  
• FONTE :  
• (  ) HC        
• (  ) HGG   
• (   )SES  
• (   )NEUROLOGISTAS   
•  Data do primeiro surto: _____ / ______ / ______  
• Clínica do primeiro surto:  
• (   )Motora  
• (   )Sensitiva  
• (   )Neurite óptica  
• (   ) Medular  
• Outros:_____________________________________________________________ 
• Diagnóstico: _____ / ______ / ______  
• Forma clínica:  
• (   ) RR    (  ) PP    (  ) SP   (    ) CIS  
• EDSS: ________  
• Critérios:  
• (    ) Poser                    (     ) Mc Donald  
• Exames Complementares:  
• RM: ___________________________________________________________________  
• LCR: ___________________________________________________________________  
• VEP:_________________________________________________  
• Outros: __________________________________________ 
•   




