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RESUMO 

As doenças neurodegenerativas são neuroses que incluem doença como a 

Doença de Huntington; Alzheimer; Parkinson (DP); Síndrome de Guillain-Barré 

e Esclerose Múltipla (EM), são caracterizadas por serem extenuantes e 

irreparáveis, que tem como complicação a morte ou degeneração de um 

neurônio, podendo afetar o corpo tanto no quesito físico quanto no mental. Diante 

dessas doenças apresentadas cada uma tem sua fisiopatologia, porém todas 

seguem o mesmo caminho de degeneração neuronal, essas doenças são 

comuns de se encontrar na velhice da população. A esclerose múltipla é uma 

doença crônica e progressiva que afeta adultos jovens, tendo uma incidência 

maior em pessoas do sexo feminino, onde cada um dos pacientes apresenta 

uma sintomatologia diferente. É uma patologia que ainda não tem cura, e apenas 

se sabe que seu desenvolvimento de dá através de combinação de fatores 

ambientais e genéticos, que iram afetar o sistema nervoso central. A EM é 

compreendida em quatro formas, sendo elas remitente-recorrente, secundária 

progressiva, primária progressiva e progressiva recorrente, onde a mais comum 

é a remitente recorrente e a mais grave é a forma primária progressiva. O 

diagnóstico da doença se dá através de relatos contados pelo próprio paciente 

e através de exames de ressonância magnética. A Esclerose Múltipla é uma 

enfermidade dentre muitas outras que ainda necessitam de estudos na área para 

poder compreender profundamente sua etiologia, sua cura e assim aumentar a 

qualidade de vida dos portadores. 
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INTRODUÇÃO 

 
As principais mortes no Brasil são causadas em virtude de doenças 

crônicas (VERAS, 2011). De acordo com pesquisas realizadas pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) em 2003 cerca de 60% da população mundial são 

portadoras de doença crônicas (GRAH, SILVA, PRÁ; 2017). 

 

Existem vários tipos de doenças crônicas como a Doença de Huntington; 

Alzheimer; Parkinson (DP); Síndrome de Guillain-Barré e Esclerose Múltipla 

(EM). No presente trabalho irá ser tratado brevemente sobre cada uma delas, 

mantendo um olhar especial a Esclerose Múltipla na qual é o foco da pesquisa 

em questão. Sendo assim a Doença de Huntington é considerada 

neurodegenerativa hereditária (COELHO, et al; 2009), conhecida por apresentar 

como um dos principais sintomas movimentos involuntários (QUAGLIATO, 

MARQUES; 2009). 

 

O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa ligada com o 

envelhecimento na qual afeta as funções cognitivas e neuropsiquiátricas que 

leva a incapacitação do indivíduo, essa patologia é muito conhecida pela sua 

principal característica que seria a perca de memória (SERENIKI, VITAL; 2008). 

O Parkinson também é uma patologia neurodegenerativa assim como o 

Alzheimer, onde por sua vez irá afetar o sistema nervoso central, nessa doença 

ocorre a morte dos neurônios que são responsáveis pela fabricação de dopamina 

da substância negra (SOUZA, et al; 2011). 

 

A síndrome de Guillain-Barré é considerada uma polineuropatia que 

afeta o sistema nervoso periférico, ou seja, ocorre uma disfunção sincrônica de 

vários nervos e qualquer parte do corpo humano, muito conhecida por ser uma 

doença que promove uma grande fraqueza muscular (CARVALHO, 2015). 

 
E por fim a Esclerose múltipla que é uma doença neurodegenerativa, 

desmielinizante da substância branca localizada no sistema nervoso central, na 

qual afeta a bainha de mielina e consequentemente os impulsos nervosos. É 

uma doença na qual ainda não se sabe a causa, mas estudos são feitos para 

que esse objetivo seja alcançado para que assim consigam consequentemente 
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melhorar a qualidade de vida dos portadores, onde os mesmos ainda estão na 

fase de jovem adulto e essa doença acaba por intervir de forma drástica na vida 

dos portadores (JATENE, CUTAIT; 2005). 



15 
 

1. OBJETIVO GERAL 

 

 
Compreender a fisiologia do sistema nervoso e como a Esclerose 

Múltipla (EM) pode afetá-lo. 

 

 
2. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
 

 Definição da patologia Esclerose Múltipla (EM) 

 Compreender a forma de desenvolvimento da doença 

 Compreender os sintomas e sinais que ela apresenta 

 Compreender as quatro formas clinicas da Esclerose Múltipla (EM) 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

1.1 Fisiologia do Sistema Nervoso 

 
O sistema nervoso é aquele que recebe as comunicações vindas do 

meio externo por meio do sistema conhecido como somatossensorial e como 

também informações vindas do meio interno através dos interceptores presentes 

no organismo humano. Então através das células conhecidas como, neurônios 

receberá informações, irá interpretá-las e desenvolverá uma resposta adequada 

ao estímulo recebido (MONTANARI, 2016). O neurônio é classificado como 

unidade fundamental, o qual tem funções de receber, processar e propagar as 

informações, recebidas de outros neurônios, de um músculo ou de uma glândula 

(CARVALHO et al, 2005). 

 

Este sistema é composto também por células chamadas de neuroglia ou 

glia, denominação essa dada pelo alemão Rudolf Virchow, onde em 1846, 

observou após estudar o tecido humano, uma matéria presente na medula e no 

cérebro que tinha como principal objetivo colar os neurônios, posteriormente 

foram descobertas outras finalidades para essas células, atribuindo a elas 

funções como preenchimento de espaços existentes entre os neurônios, 

desempenham atividades como a sustentação, revestimento, nutrição e 

modulação de atividade neural ou de defesa (GOMES; TORTELLI; DINIZ, 2013; 

CARVALHO et al, 2005). As células da glia não formam sinapses e nem possuem 

capacidade de transmitir impulso nervoso como os neurônios, porém elas 

conseguem se reproduzir, habilidade que não possuem os neurônios, pois o 

cérebro humano originará todas as células neuronais durante o desenvolvimento 

fetal, onde as mesmas estarão com o indivíduo pelo resto da vida (SANTOS, 

2002). 

 

Em meados do século XIX um alemão conhecido por Franz Nissl (1860- 

1919) desenvolveu uma técnica de coloração do sistema nervoso para que 

dessa forma conseguisse estuda-lo de maneira mais clara, técnica essa que 

ficou conhecida como coloração de Nissl. Dessa forma o neurologista alemão 

conseguiu através de seu método colorir algumas partes das células que 

compreendem o tecido cerebral, separando dessa maneira os neurônios e as 

células da glia (GOMES, 2019). 
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Em 1873, o Italiano Camillo Golgi (1843-1926) desenvolveu um método 

no qual usava-se nitrato de prata, onde as células nervosas ganhavam uma 

coloração preta, a qual ficou denominada por ele como la reazione nera, (a 

reação negra) (MODESTO; FERREIRA, 2016; SABBATINI, 2003). Através dos 

estudos realizados por Golgi pode-se observar duas partes diferentes que 

constituem um neurônio, uma região central e a partir dessa região central 

partem tubos finos. Então de acordo com o italiano, essa região central que foi 

observada após a coloração denomina-se corpo celular e os tubos finos são os 

famosos neuritos, eles ainda podem ser divididos em dois, assim sendo, os 

dendritos e os axônios (BEAR; CONNORS; PARADISO, 2002) 

 

1.2 Anatomia do Neurônio 

 
O corpo celular, conhecido também como soma, é composto 

basicamente pelo líquido denominado de citosol, que preenche os espaços da 

membrana plasmática. Todas as organelas presentes em uma célula animal se 

encontram na constituição do corpo celular. O corpo celular pode variar em 

relação ao seu formato, podendo ser ovoide, piramidal, fusiforme, estrelado, e 

até mesmo esférico (ROTTA; OHLWEILER; RIESGO, 2015; BEAR; CONNORS; 

PARADISO, 2002). 

 

Ainda fazendo parte da anatomia do neurônio encontra-se o axônio, 

uma estrutura considerada exclusiva do sistema nervoso, podendo ser chamado 

também de fibra nervosa. É um prolongamento longo e fino, que pode ser 

dividido em três, região de início, região intermediária e região final. A região de 

início começa em um local denominado cone de implantação, que é uma região 

acoplada ao corpo celular que é da onde realmente surge o que chamamos de 

axônio, este ainda pode ter ramificações laterais autodenominadas de colaterais 

axonais, onde elas alcançam todas as partes do sistema nervoso. A região 

intermediária é o próprio axônio onde pode-se encontrar um envoltório, 

conhecido por bainha de mielina, que é formada a partir de lipídios e proteínas, 

ou seja, sua composição é basicamente de gordura, são produzidas através de 

uma célula da glia, chamada de oligodendrócitos, no sistema nervoso central 

(SNC), e produzidas no sistema nervoso periférico (SNP) pelas células de 

Schwann, onde as mesmas se dispõem em internódulos. Tem como principal 
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objetivo aumentar a velocidade de propagação de um potencial de ação, pode- 

se levar em conta também que quanto maior o diâmetro do axônio mais rápida 

é a propagação do impulso. A região final é conhecida como terminação axonal, 

é essa a região que entra em contato com as outras células presentes no 

organismo humano, essa estrutura do neurônio está envolvida na sinapse 

(BEAR; CONNORS; PARADISO, 2002; CARVALHO et al, 2005; GRAÇA, 1988). 

A partir do corpo celular partem um emaranhado de prolongamentos conhecidos 

como dendritos, que são responsáveis por receber os estímulos, onde, são 

conhecidos por apresentarem ramificações mais curtas, à medida que vai se 

ramificando e se distanciando do corpo celular torna-se ramificações menores, 

em diâmetro e tamanho (CARVALHO et al, 2005). 

 
 
 

Figura 1: Estruturas de um neurônio 
 
 

 

Fonte: Lamoreabio: Educação em Saúde, 2014 

 
1.3 Divisão dos Neurônios pelas Constituições Neuronais 

 
Os neurônios são diferenciados pelo número de estruturas que se 

originam através do soma. Podendo ser classificados em unipolar; multipolar; 

bipolar; pseudo-unipolar e anaxônicos. Sendo assim os neurônios unipolares são 

http://www.blogger.com/profile/18023340793285397964
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aqueles que apresentam apenas um neuronito; os multipolares são aqueles que 

apresentam em sua estrutura axônios ramificados e muitos dendritos; os 

bipolares são aqueles que possuem um axônio apenas e um dendrito; os 

pseudo-unipolar possuem o soma localizado de forma lateral no axônio; e os 

neurônios considerados anaxônicos são aqueles que não dispõem de axônio, 

entretanto apresentam dendritos (SILVERTHORN, 2010). 

 

Figura 2: Tipos de neurônios 
 
 

 
Fonte: Lacospsychelogos - Psychê e Pathos, 2012 

 
 

 
1.4 Classificação dos neurônios de acordo com a sua finalidade 

 
Os neurônios podem ser classificados de acordo com a função que o 

mesmo realiza no organismo, denominando-se assim de neurônio aferente; 

interneurônio e neurônio eferente. Os neurônios aferentes também chamados de 

sensoriais são aqueles que recebem informações vindas do meio externo e 

interno do organismo através de receptores especializados que transmitem 

essas informações para o sistema nervoso central (SNC). O neurônio 

interneurônal conhecido também por neurônio de circuito local, é do tipo 

multipolar no qual conecta a um neurônio aferente e a um eferente no caminho 

neural. E o neurônio eferente também conhecido como motores, são aqueles 

que conduzem as informações do sistema nervoso central (SNC) para o sistema 

https://sites.google.com/site/lacospsychelogos/
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nervoso periférico onde serão efetuadas as respostas de acordo com as 

informações captadas pelas pelas aferências nervosas e processadas no SNC 

(SILVERTHORN, 2010). 

 

1.5 Sinapse 

 
Sinapse é uma palavra derivada da terminologia grega que tem como 

significado união. É o nome dado aos pontos aonde ocorrem a comunicação de 

um neurônio com outro, com uma célula muscular ou com células glandulares. 

A sinapse é composta por duas vertentes, a vertente pré-sináptica que 

compreende as terminações axonais e a vertente pós-sináptica que compreende 

os dendritos ou corpo celular de uma outra célula. Sendo assim o sentido do 

impulso é sempre unidirecional, para frente (BEAR; CONNORS; PARADISO, 

2002; LOPES et al, 1999). 

 

Entre essas comunicações existem a famosa fenda sináptica que nada 

mais é do que o espaço entre as membranas das células. O neurônio pré- 

sináptico localizado antes da fenda sináptica é aquele que provoca a alteração 

e é essa membrana a qual produz e libera o sinal na fenda. Enquanto que o 

neurônio pós-sináptico localizado após a fenda sináptica é aquele que sofre 

determinada ação e é essa membrana que recebe o estímulo (BORGES et al, 

2015) 

 

A transmissão de impulso ocorre a partir de uma descarga químico 

elétrica, existindo dessa maneira dois tipos de sinapses, as químicas e as 

elétricas. Antes de estudos serem realizados consideravam que todas as 

sinapses que ocorriam eram de origem elétrica, por acreditarem em uma 

continuidade celular, após estudos serem realizados, foi possível perceber que 

nem todas as sinapses tinham continuidade, dessa forma que surge então as 

sinapses químicas, onde as mesmas toleram modificação e interpretação dos 

sinais e ainda podem ser moduladas (MEDICINA EXPLICADA, 2014). 
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Figura 3: Sinapse 
 

 

 

Fonte: Borges et al, 2015, p. 4 

 
Sinapse elétrica é encontrada no coração, nos músculos lisos, nas 

células epiteliais e no sistema nervoso central dos mamíferos. É conhecida por 

apresentar canais intercelulares conhecido por junções comunicantes ou ainda 

junções gap, permitindo dessa forma a passagem de íons e, por conseguinte a 

passagem do potencial de ação, esse tipo de sinapse não apresenta sentido 

definido, e a transmissão de impulso nervoso ocorre de forma muito rápida 

(OLIVEIRA, 1994) 

 

Esse gap junction possuem os conexons que são nada mais do que 

canais iônicos formados através de proteínas, cada conexon é constituído por 

duas conexinas, que são as proteínas provenientes cada uma de um neurônio, 

e cada conexina é formada então por seis subunidades, onde essas podem ser 

abertas ou fechadas (SILVA et al, 2010). 

 

Sinapse química ocorre na maior parte dos vertebrados, tendo uma 

predominância maior do que a sinapse elétrica, essa sinapse necessita da 

liberação de elementos químicos, nos quais podem ser chamados de 

neurotransmissores (SILVA et al, 2010). 



22 
 

1.6 Doenças e síndromes que afetam o Sistema Nervoso Central 
(SNC) 

 

Em 1977 o fisiologista Karl Eduard Rothschuh designou um conceito 

para doença 

 

A arte de curar raramente foi exercida sem um desejo de 
justificá-la. Tentativas de explicar ou legitimar ações, conduzem 
o médico, de modo natural, às cogitações teóricas. Junto ao leito 
do enfermo, pensamento e ação andam em paralelo - nexo forte 
entre eles é indispensável. Esse nexo se estabelece através de 
uma noção de doença. A essa noção recorre o médico a fim de 
entender o que se passa com o cliente e fundamentar o tipo de 
auxílio que lhe pretende prestar. A noção de doença é, pois, o 
ponto central da prática médica, norteando as ações executadas 
com o propósito de auxiliar o paciente. 

 

Sendo assim, doença é o estado quando o corpo não se encontra na sua 

naturalidade, podendo afetar apenas um órgão como também o organismo como 

um todo, acarretando em mal-estar. A palavra doença tem sua derivação do latim 

dolentia, padecimento. A síndrome é uma palavra de origem grega syndromé, 

no qual refere-se a um combinado de sintomas (HEGENBERG, 1998). 

 

Doença de Huntington; Alzheimer; Parkinson (DP); Síndrome de 

Guillain-Barré e Esclerose Múltipla (EM), são algumas das várias doenças e 

síndromes que atacam o sistema nervoso central (SNC). 

 
 
 

1.7 Doença de Huntington 
 

A Doença de Huntington é uma anomalia denominada como Coreia de 

Huntington, ou ainda coreia hereditária, essa denominação “coreia” vem da 

palavra grega khoreia que significa dança, pelo fato de a doença ter como 

características movimentos involuntários, considerada dessa forma uma 

disfunção neurodegenerativa autossômica dominante, onde é possível notar 

uma disfunção psiquiátrica, motora e cognitiva, manifestações nas quais se dão 

pelo fato de o estriado e o córtex cerebral ter sofrido uma certa degeneração, 

onde o córtex é a área responsável pela memória e percepção, por isso muitos 

dos pacientes chegam a demência, o corpo estriado é a entrada principal dos 

gânglios basais, na qual são responsáveis pela coordenação dos movimentos 
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(JANUÁRIO, 2011; MOHAPEL; REGO, 2011; CHEMALE et al, 2000). 

 
Figura 4- Comparação dos gânglios basais em um cérebro afetado pela DH e 

outro não afetado 

 

 
Fonte: Intrieri et al, 2016, p. 29. 

 
 
 

George Huntington foi um médico norte-americano que desvendou em 

meados dos aos de 1993 os mistérios encobertos por trás da patologia DH. 

Através de estudos realizados ele descobriu uma expansão instável no 

trinucleotídeo citosina, adenina e guanina, essa expansão está presente no gene 

que codifica a huntington. Essa alteração ocorre em vários lugares do corpo, no 

entanto, é possível ver morte da célula apenas no córtex e no estriado. Essa 

disfunção como já tratado anteriormente ocorre pela abundância na repetição do 

tripleto. A quantidade de repetições consideradas normais dessa sequência de 

citosina, adenina e guanina está entre 9 e 34, quando presente a patologia o 

número de repetição habitualmente ultrapassa 40. Quanto mais repetições o 

indivíduo possuir, mais cedo os sintomas aparecem (JANUÁRIO, 2011; 

BORSOTTINI, 2007). 

 

A doença como o próprio nome já diz pode ser passada de geração a 

geração, tendo 50% de chance desse evento ocorrer. Os sintomas da DH se 

fazem presentes em qualquer idade dependendo do número de repetições 
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presentes no corpo, porem geralmente inicia-se uma manifestação 

aproximadamente aos entre os 30 e 50 anos, o portador está patologia tem de 

15 a 20 anos de vida após o alojamento da doença. Até hoje buscam formas de 

melhorar a vida dos portadores da DH (GONÇALVES, 2015). 

 
1.8 Alzheimer 

 
A doença Alzheimer foi retratada em 1997 por um psiquiatra 

neuropatologista, conhecido por Alois Alzheimer, onde a descreveu como uma 

doença neurodegenerativa, na qual ocorre uma deterioração das faculdades 

mentais do indivíduo, e no decorrer da doença acaba que por afetar todo o 

funcionamento biológico do mesmo, , foi descrita por ele dessa maneira após 

analisar o cérebro de Auguste Deter, uma paciente que apresentava perda de 

memória, desorientação, características essas determinadas como principais 

quando se trata da DA (FERNANDES; ANDRADE, 2017; FERREIRA, et al, 2017; 

SANTOS; BORGES, 2015; SMITH, 1999). Atualmente entre todas as doenças 

que causam demência 60% dos casos corresponde ao Alzheimer (TEIXEIRA, et 

al, 2015). A degeneração existente na doença se faz presente no lobo temporal, 

afetando principalmente o hipocampo, região parietal afetando os ventrículos e 

na região frontal afetando o principalmente o córtex (AVILA; MIOTTO, 2003). 
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Figura 5- Comparação de um cérebro com Alzheimer e o outro sem em relação 

ao córtex, hipocampo e ventrículo 

 

 
 

Fonte: Portal do Médico, 2016 

 
 
 
 

A doença pode aparecer de forma tardia aproximadamente aos 60 anos 

de idade maneira ocasional, ou ainda de forma precoce aproximadamente aos 

40 anos de idade, sendo dessa forma característico da família (SMITH, 1999). 

70% dos casos de demência são decorrentes do Alzheimer, em 2010 foi 

contabilizado 35,6 milhões de pessoas com demência no mundo. No Brasil a 

estimativa de 2010 a 2020 cresceu de forma abundante passando de 7,6% para 

7,9% e esses números só tendem a crescer cada vez mais, devido ao aumento 

da expectativa de vida, no Brasil essa expectativa já ultrapassou os 75 anos de 

idade (GUTIERREZ et al, 2014; POLTRONIERE; CECCHETTO; SOUZA, 2011). 

 

A DA ocorre devido à ausência de sinapse e pela morte neural que 

ocorre em regiões responsáveis por desenvolver as funções conectivas do 

organismo (SERENIKI, 2008). Ela pode ser classificada em fase inicial, fase 

moderada, fase moderada grave e fase grave. Na fase inicial de primeiro 

momento o portador perde a noção de tempo e espaço, e a perda de memória 

começa a aparecer. Na fase moderada, é perceptível a dificuldade na fala, 

dificuldades para identificar objetos e dificuldades em realizar movimentos. Na 
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fase moderada grave o paciente fica dependente de cuidados de terceiros para 

realizar atividades que antes era de seu cotidiano, onde andar, falar, e 

reconhecer as pessoas se tornam cada vez mais difíceis. E na fase grave ou final 

o paciente encontra-se acamado, totalmente debilitado, é nessa fase que o 

paciente pode ir a óbito (MOURA; MIRANDA; RANGEL, 2015). 

 
 

1.9 Parkinson 

 
Parkinson (DP), é uma disfunção do sistema nervoso considerada 

progressiva e crônica, onde essa agride diretamente o sistema motor, que irá 

acarretar a ausência dos movimentos (acinesia), uma lentidão anormal na 

mobilidade (bradicinesia), tremor, perda do equilíbrio postural, onde acontece 

uma inclinação do corpo e rigidez, onde os portadores delatam sentir os braços 

e pernas pesados (HAASE; MACHADO; OLIVEIRA, 2017; SOUZA et al, 2011; 

BARBOSA; SALLEM, 2005). 

 

A DP foi estabelecida em 1817 por James Parkinson como: 

 
Paralisia agitante, em que a condição foi definida como: 

Movimento involuntário trêmulo, com força muscular diminuída, 

em partes não ativas, mesmo quando suportadas; com uma 

propensão de curvatura do tronco para frente e aceleração do 

ritmo da caminhada: com sentidos e intelecto permanecendo 

ilesos (BERRIOS, 2016, p. 1). 

 

A doença ocorre devido a uma perda de neurônios dopaminérgicos da 

substância nigra do tronco cerebral superior, onde isso acarreta uma deficiência 

no nível de dopamina presente no corpo estriado, essa substância está ligada 

diretamente com os movimentos do corpo. A etiologia da doença ainda não é 

conhecida totalmente, porém através de pesquisas foi possível descobrir que 

fatores genéticos, ambientais e estresse tem grande influência no seu 

desenvolvimento (DE SANTANA et al, 2015; BRAVO; NASSIF, 2006; PEIXINHO; 

AZEVEDO; SIMÕES, 2006). 
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Figura 6- Representação da substância nigra em pessoas com Parkinson e sem 

a doença. O primeiro exemplo é possível observar um cérebro saudável, com 

sua substância nigra produzindo dopamina normalmente, já na segunda 

representação, é possível verificar a carência da substância nigra, onde essa já 

não produzir dopamina em quantidades normais para desenvolver sua função. 

 
 
 

 

 
Fonte: Blog do CEMED, 2014 

 
O mal de Parkinson acomete aproximadamente 1% da população acima 

de 65 anos de idade, 10% antes dos 50 anos e 5% antes dos 40 anos de idade. 

A através de um levantamento de dados realizados no Brasil, foi possível estimar 

que a cada 100.000 habitantes existem cerca de 150 a 200 pessoas afetadas 

pela doença (SALVADORI; SBARDELOTTO; SANTOS, 2015; NETO, 2006). 

 
 
 

1.10 Síndrome de Guillain-Barré 

 
Síndrome de Guillain Barré (SGB), é uma polineuropatia inflamatória, 

aguda, ou seja ocorre uma  danificação dos nervos periféricos do sistema 

nervoso, como decorrência da desmielinização que ocorre nos neurônios. Essa 

doença afeta principalmente os membros superiores e inferiores causando uma 

sensação de formigamento, e dores musculares, afetando também os músculos 

da face e os músculos responsáveis pela respiração (FREITAS et al, 2019; 

COSTA, 2016; ANTUNES; PALÁCIO; BERTOLINI, 2015; BENETI; SILVA, 2006). 
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A SGB causa em 25% dos casos uma deficiência respiratória, porém 

muitos conseguem se recuperar, contudo, infelizmente 20% dos casos os 

pacientes ficam com sequelas e 5% podem vir a óbito (NOBREGA, et al; 2018). 

 

A doença ocorre de 1,1 a 1,8 caso para cada 100 mil habitantes, a 

patologia atinge pessoas que estão na faixa etária de 20 a 30 anos, tem uma 

predominância maior em homens, através de estudos foi possível criar uma 

estimativa de a cada 10 homens com SGB existe 5 mulheres com a doença 

(MALTA; RAMALHO, 2020; ANTUNES; PALÁCIO; BERTOLINI, 2015; BENETI; 

SILVA, 2006). 

 
 
 

1.11 Esclerose Múltipla (EM) 

 
1.11.1 HISTÓRIA 

 
O primeiro caso descrito da doença foi em meados do século XIV onde 

o mesmo refere-se a Santa Lidwina de Schiedam (1380-1433), através de relatos 

e registros históricos descreveram que a mesma faleceu de uma doença 

debilitante com sintomas similares aos da Esclerose Múltipla (EM) (PEREIRA, 

2013). A doença teve início aos 16 anos após Lidwina ter sofrido um acidente no 

gelo. Aproximadamente aos 19 anos de idade ela já não tinha mais os 

movimentos das pernas, sua visão já se encontrava bastante afetada. Ela viveu 

34 anos após o acidente e a cada ano que se passava mais dificuldade e mais 

debilitada ela ficava, quando aos 53 anos veio a falecer. Após cinco séculos 

Jean-Martin Charcot a descreveu como esclerose em placas, assim denominada 

até os dias atuais pelos franceses, estabelecendo assim suas características 

clínicas e anatômicas. Em controvérsia para Reis; Silva (2016) Robert Carswell 

(1793-1857) e Jean Cruveilhier (1791-1874) quem descreveram a respeito da 

doença por volta do século XIX de forma clínico e patológica. No Brasil o primeiro 

caso da doença foi em 1923 descrito por Aluízio Marques, e em 1926 Antônio 

Austregésilo foi um dos grandes exploradores desse assunto (ALBUQUERQUE, 

2005; MOTA, 2009). 
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1.11.2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A Esclerose Múltipla é uma doença crônica, de caráter inflamatório, 

desmielinizante, autoimune, onde por sua fez afetara o sistema nervoso central, 

onde o mesmo é compreendido entre cérebro e medula espinhal, dessa forma o 

sistema imunológico entende que a bainha de mielina que serve como uma capa 

de proteção as fibras nervosas, é um elemento estranho e então lutara para 

combater aquilo que o próprio organismo reconheceu como algo ruim. Sobre a 

etiologia desconhecida, tem-se que fatores genéticos e ambientais quando 

juntos, causam uma conduta autodestrutiva da bainha de mielina (FREIRE, 

2016; KLEIN, 2016). 

 
Figura 7- Ilustração da danificação que ocorre na bainha de mielina em virtude 

da EM 

 

 
Fonte: Esclerose Múltipla em ação, 2006 



30 
 

Para ajudar no diagnóstico da doença são aplicados exames de imagem 

e coleta do líquido cefalorraquidiano. O exame de Ressonância Magnética (RM) 

tem sido muito utilizado para conseguir detectar as lesões e a evolução das 

mesmas causadas pela patologia (FESTUGATO, 2019). 

 

 
Figura 8– Diferença entre um cérebro com lesões decorrentes da EM. Sendo A e 

B representantes de cérebros lesionados e C e D sem nenhum tipo de lesão 

 

 
Fonte: Klein, 2016 
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Figura 9 - Diferentes formas de se ver as lesões de EM através RM 
 

 
Fonte: Araújo et al; 2020 

 
1.11.3 EPIDEMIOLOGIA 

 
1.11.3.1 Distribuição Geográfica 

 
De acordo com SÁ (2014), em 1922 foi divulgado o primeiro estudo 

referente a epidemiologia da EM nos Estados Unidos da América (EUA) por 

Charles Davenport, onde o mesmo dizia haver uma maior prevalência de casos 

nos estados que circundavam lagos como o lago Michigan e Minnesota. Seu 

estudo foi extremamente delimitado por conta de que não havia mulheres em 

suas pesquisas, visto que o sexo feminino é o mais acometido. Ainda 

pesquisando Davenport conseguiu observar que a doença se faz incomum em 

índios e negros. 

Após vários estudos geográficos definiu prevalência da doença em 

relação a latitude e autitude, quanto mais distante da linha do equador menor é 

a veemência da luz solar, sendo assim, há um aumento da latitude, e também 

em altiudes elevadas a atmosfera fica rarefeita permitidno assim que os raios 

ultravioletas atinjam a superficie com maior intensidade, sendo assim, quanto 

menor a altitude maior a incidência da doença, causando um défice na 

quantidade de vitamina D no corpo humano, na qual causa uma desregulação do 

sistema imunológico (FERNANDES, 2014; MATIAS, 2009). 

Dessa forma de acordo com a Organização Mundial 
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de Saúde (OMS), no Brasil ocorre predomínio nas regiões Sul e Sudeste, onde 

nas regiões mais rentes a linha do Equador, como o Nordeste, a predominância 

é de 10 casos por 100.000 habitantes, já nas regiões situadas mais longe da 

linha do Equador, como a extensão Sul, local de maior predominância de casos 

ocorre uma abrangente variância chegando de 14 até 27 casos a cada 100.000, 

na região Sudeste é possível observar uma predominância que vai de 12 a 18 

casos a cada 100.000 habitantes, e nas regiões localizadas mais ao centro-oeste 

ocorre uma baixa prevalência sendo essa de 4,41 casos a cada 100.000 

habitantes (MACHADO, 2012; TEIXEIRA, 2011). Ainda no Brasil segundo 

informações vindas diretamente do Sistema de Informação Hospitalar (SIH), a 

região Sudeste teve um predomínio de desenvolvimento da EM de 

aproximadamente 52%, ficando em segundo lugar a região Sul, mas ainda com 

uma taxa relevante de 29% de casos (GRACIANO, 2015). 

 

O Brasil nesse aspecto é julgado como um país de baixo 

desenvolvimento da doença, porém Botucatu, São Paulo e Belo Horizonte são 

regiões onde a uma taxa de incidência maior quando comparadas a outras áreas, 

por conta da heterogeneidade em relação a genética. Outro fato a ser 

considerado é que atualmente existe uma grande incidência da doença por conta 

das migrações que antes aconteciam em grande abundância, com isso levou a 

mistura de raças (SACRAMENTO, 2016; GRZESIUK, 2006). 
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Figura 10-Incidência geográfica baseada nos estudos de Kurtzke 
 
 

 

Fonte: OLIVAL, 2018. 

 
 
 

1.11.3.2 Raça 

 
Tabela 1 - Dados em relação a raça 

 

População residente – 
Total 

 

8.452.381 
 

100% 

População residente – 
Cor ou raça – Branca 

 

2.704.732 
 

31,99% 

População residente – 
Cor ou raça – Preta 

 
392.733 

 
4,64% 

População residente – 
Cor ou raça – Parda 

 
5.230.214 

 
67,87% 

População residente – 
Cor ou raça – Amarela 

 
105.307 

 
1,24% 

População residente – 
Cor ou raça – Indígena 

 
19.336 

 
0,22% 

População residente – 
Cor ou raça – Sem 

  declaração  

 
59 

 

 
Fonte: Florian et al, 2016 
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De acordo com estudos realizados no Ceará, foram classificados a 

prevalência conforme a raça, os dados presentes na tabela estão embasados 

em pesquisas feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

(FLORIAN et al, 2016). 

 
 
 

1.11.3.3 Faixa etária e sexo 

 
A Esclerose Múltipla (EM), é uma patologia que agride ambos os sexos, 

portanto, as mulheres são muito mais afetadas do que os homens, em uma 

proporção de 3:2 (PEDRO; PAIS-RIBEIRO, 2008). Ela afeta principalmente 

jovens adultos com idade de aproximadamente 20 a 40 anos, sendo rara se 

desenvolver após essa idade (HAASE et al, 2005). Ainda não se sabe com 

certeza o motivo da EM ser mais comum em mulheres, mas muitos estudos 

dizem ser por conta de que as mulheres possuem uma baixa quantidade de 

vitamina D no corpo em relação aos homens, mulheres brancas que vivem em 

regiões mais distantes da linha do Equador estão muito mais propensas a 

desenvolve-la, o baixo nível de vitamina D no corpo faz com que doenças 

autoimunes se desenvolva (GOMES; ALMEIDA; TELES, 2013). 

 

Outro fator descoberto pela Universidade La Sapienza constatou que a 

baixa quantidade de testosterona no organismo facilita o desenvolvimento da 

doença. Ainda nesse ramo de pesquisa a Universidade de Washington 

descreveu que mulheres são mais sensíveis por apresentarem uma grande 

quantidade de proteína S1PR2 no corpo, proteína essa que desbloqueia a 

passagem de substâncias inflamatórias atinjam o sistema nervoso central 

(VASCONCELLOS; ALVARENGA; ALVARENGA, 2017). 

 
 
 

1.11.4 SINTOMATOLOGIA 

 
Com o início de procedimento terapêutico dos determinados sintomas é 

de suma importância que o médico compreenda todos os sinais ali demostrados, 

que ele entenda de que forma deve ser tratado cada um deles, que saiba explicar 

ao paciente como irá ocorrer o tratamento. Muitos dos sintomas apresentados 
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em virtude da evolução da doença não precisam de tratamentos com remédios, 

acompanhamento com fonoaudiólogo, fisioterapeutas e terapia ocupacional 

ajudam muito no tratamento da EM (MACHADO, 2012) 

 

Quando se trata de Esclerose Múltipla, nunca se sabe quais sintomas 

estão por vir, isso ocorre, pois, os sinais variam de acordo com a região do 

sistema nervoso central na qual foi danificada e o quão ofensivo foi essa 

danificação. Muitas das manifestações que ocorrem em consequência do 

adoecimento são manifestações comuns de outros tipos de patologias, por essa 

razão o diagnóstico da mesma se torna muito mais complexo (ALVES et al, 

2014). 

 

Os sintomas e sinais que os pacientes delatam no início da enfermidade 

estão ligados a mobilidade e a visão, entretanto muitos outros estão relacionados 

a doença assim como a fadiga, depressão, miastenia, dificuldade na fala 

(dislalia), tremores, retenção urinária ou incontinência urinária, falta de 

coordenação motora (dispraxia) entre muitos outros (AZEVEDO, 2015; ALVES 

et al, 2014). 

 
 
 

Figura 11- Percentual dos principais sintomas em portadores da EM. 
 

 

 
 

Fonte: Atlas da EM, 2013 
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1.11.4.1 Fadiga 

 
É um dos principais sintomas que acomete portadores da EM, 

compreendendo 75% dos casos (MENDES, 2007). No Brasil ela afeta de 66,7 a 

86,7% dos indivíduos com EM (LOPES et al, 2014). A fadiga é compreendida 

como uma impressão de cansaço extremo, onde há sensação de falta de energia 

(PAVAN et al, 2007). A fadiga interfere diretamente nos afazeres cotidianos, 

tornando atividades que antes eram realizadas sem esforço algum, em 

atividades onde o indivíduo tem que dar muito mais de si para poder realiza-las, 

afetando dessa forma a qualidade de vida (QV) dos portadores (ASTUDILLA et 

al, 2011). 

 

1.11.4.2 Neurite Óptica 

 
A Neurite óptica desmielinizante (NOD), acomete aproximadamente 15 

a 20% dos portadores de EM (FELIX; FEDERICI; QUAGLIATO, 2018). Ocorre 

uma perda da acuidade visual imediata durante 7 a 10 dias após o surto, porém 

após esse período dentro de 30 dias aproximadamente a visão volta 

praticamente ao normal de forma natural (MOURA, 2010). 

 
 
 

1.11.4.3 Alterações Neuropsiquiátrica e comprometimento neurológico 

 
Desde o início da doença alterações como redução da memória, 

alucinação, depressão e variação de humor são presentes em 95% dos 

portadores da EM. O comprometimento neurológico como dificuldade na fala, 

alteração na rapidez ao processar informações estão presentes 

aproximadamente de 45 a 65% dos casos (NEGREIROS et al, 2016). A taxa de 

suicídio em indivíduos com a doença é 7,5 maiores do que a taxa de suicídio 

geral do mundo, pode-se dizer que 15% dos portadores de EM vão a óbitos não 

por conta da doença em si, mas sim, por conta de ela afetar tanto a qualidade 

de vida dos portadores que os mesmos cometem suicido antes mesmo dela se 

agravar (TAUIL et al, 2019) 
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A ansiedade e a depressão são um dos sintomas mais comuns entre os 

doentes, eles existem por conta do medo do que está por vir, do medo do 

próximo sintoma, da próxima manifestação. A ansiedade está presente em 

37,5% dos portadores, e a depressão em 50% dos indivíduos. Esses sintomas 

acontecem muito pois a idade de desenvolvimento da Esclerose é entre o 

momento mais ativo da vida dos indivíduos, visto isso, mudanças drásticas 

ocorrem no cotidiano de uma pessoa doente (YOUNG-BLOOD et al, 2016). 

 

1.11.5 FORMAS CLÍNICAS 

 
Através de estudos e pesquisas foi possível constatar que existem 

quatro formas da doença se desenvolver, sendo elas: 

 

A primeira forma é a Esclerose Múltipla Remitente Recorrente (EMRR) 

conhecida também por Esclerose Múltipla do tipo Surto Remissivo (EMSR), 

manifestação essa mais frequente de se encontrar, definida dessa forma por 

conta da presença de surtos, momento onde ocorre degeneração neurológica, 

onde por sua vez pode haver uma melhora parcial ou total do paciente (VALADO, 

2018; CARDOSO, 2016; CAMPOS, 2015; PINA, 2012) 

 

A segunda forma de manifestação é conhecida por Esclerose Múltipla 

Progressiva Secundária (EMPS), a maior parte dos portadores que começam 

com o tipo EMSR tem o seu caso evoluído para a EMPS, onde ocorre uma 

grande perca das suas faculdades neurológicas. A terceira forma da doença 

aparecer é a Esclerose Múltipla do tipo Primária Progressiva (EMPP), neste caso 

após os surtos não há mais períodos sem sintomas, ou seja, torna-se 

inconvertível os danos que ali foram causados, sendo considerada a forma mais 

grave da doença. E por último a menos frequente, Esclerose Múltipla do tipo 

Progressiva Recorrente (EMPR), essa contém surtos constantes e intensos, 

sendo assim a uma piora rápida do paciente, por conta da rápida progressão da 

doença (BERNARDES et al, 2018; CARDOSO,2016; CAMPOS, 2015; PINA, 

2012). 
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Tabela 2 - Formas clinicas e a porcentagem de portadores (%) 
 

 

Tipo de EM 
 

Quantidade de portadores (%) 

 

EM Remitente Recorrente 
 

55% 

EM Secundária Progressiva 30% 

EM Primária Progressiva 10% 

EM Progressiva Recorrente 5% 

 
Fonte: Campos, 2015 

 
 
 
 

Figura 12- Diferença entre as formas clinicas da EM 
 
 
 

 
Fonte: Diniz, 2017 

 
Com propósito de entender a magnitude da doença foram desenvolvidas 

variáveis para poder avaliar a inabilidade progressiva da patologia e a variável 

mais utilizada foi criada por Kurtzke denominada por ele como Escala Expandida 

do Estado de Incapacidade (EDSS). Essa escala vária de 0 a 10, onde 0 é o 

estado neurológico normal e 10 é a escore onde ocorre o falecimento. Dessa 
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forma ficou classificado como, leve, moderada e severa, onde 0 a 3,0 encontra- 

se no estágio leve, 3,5 a 5,5 estágio moderado e > 6,0 encontra-se no estágio 

de incapacidade. A EDSS mede a incapacidade de acordo com sete sistemas 

funcionais do corpo, piramidal, cerebelar, tronco cerebral, sensitivo, 

esfincteriano, visual e mental (DA SILVA; DE LIMA; DOS SANTOS COUTO PAZ, 

2020; SOARES, 2018; NOBREGA, 2006). 

 
Tabela 3 - Grau de incapacidade 

 

Grau de incapacidade EDSS Classificação 

0 Normal 

1-1,5 Sem deficiência, porem com alguns 

sintomas neurológicos anormais 

2-2,5 Incapacidade mínima 

3-4,5 Incapacidade moderada, afetando 

atividades diárias, porém ainda 

consegue andar 

5-8 Incapacidade grave, prejuízo das 

atividades diárias, precisando de 

ajuda para caminhar 

8,5-9,5 Elevado grau de incapacidade 

10 Morte 

Fonte: ame, 2020 
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Figura 13- Escala Expandida do Estado de Incapacidade 
 
 

Fonte: Singh, et al. 2012 
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2 ARTIGO 

 
 

Fisiologia do Sistema Nervoso Central e Esclerose Múltipla: Uma 
Revisão 

 

 
 

 
RESUMO 

FAVARO, M. V. F. 1 

RUAS, E. A. 2 

 

A Esclerose Múltipla é uma doença crônica, neurodegenerativa do sistema 
nervoso central do tipo desmielinizante, devido a isso a bainha de mielina que 
envolve os neuronios são danificadas, afetando assim o impulso nervoso. Essa 
doença é caracterizada por periodos de surtos e remissões, existindo asism 
quatro manifestações clinicas da doença, a EM remitente-recorrente; EM 
progressiva secundária; EM primária progressiva e EM progressiva recorrente. 
A doença se manifesta de diferentes formas dependendo do lugar afetado e do 
grau da lesão, os sintomas podem variar de paciente para paciente, tendo como 
principais dificuldades sensoriais e cerebelares. A EM é preominante em paises 
mais frios, longes da linha do equador, acomete as pessoas de etnia branca e é 
muito mais frequente em mulheres. A presente monografia tem como objetivo 
demonstrar o funcionameto do sistema nervoso central (SNC) e compreender 
como se desenvolve a EM, qual sua incidência, sua prevalência perante a raça 
e a idade. Para a busca de dados foi realizada uma revisão bibliográfica em 
artigos retirados da base de dados Google Acadêmico. 

 
 

Palavras-chave: Perfil descritivo. Esclerose em Placas. Incidência no Brasil. 
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Physiology of Central Nervous System and Multiple Sclerosis: a review 

 
 

FAVARO, M. V. F. 1 

RUAS, E. A. 2 

 
ABSTRACT 

 

Multiple sclerosis is a chronic disease, neurodegenerative of the central nervous 
system demyelinating type, because of that the millenine sheath that involves 
neurons are damaged, affecting the nervous impulse. This disease is 
characterized by periods of outbreaks and remissions, there are four clinical 
manifestations of the disease, MS remitting-recurring, MS progressive- 
secondary, MS progressive-primary, MS recurrent-progressive. the disease 
manifests in different ways depending on the affected place and the degree of 
injury, symptoms are varied from patient to patient, having as main sensorial and 
cerebellar difficulties. MS is prevalent in colder countries, away from the equator, 
affects people of white ethnicity and it is much more frequent in women. The 
monograph aims to demonstrate the functioning of the central nervous system 
(CNS) and understand how MS develops, what is its incidence, race and age 
prevail. For data search a bibliographic review will be carried out in articles from 
the google academic database. 

 
 

Keywords: Descriptive profile. Plaque sclerosis. Incidence in Brazil 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Doenças crônicas são de longa duração e de curso lento, ainda não 

possuem cura, porém muitas dessas disfunções podem ser tratadas com 

medicamentos e com um estilo de vida mais saudável. Ao meio de tantas 

complicações, os mais frequentes danos são psicológicos e físicos (BERTOTTI; 

LENZI; PORTES, 2011) 

 

De acordo com Machado (2006), a Organização Mundial de Saúde 

(OMS), presumiu que no ano de 2005, 35 milhões de pessoas morreram em 

virtude de doença crônica. Através dos estudos realizados por Bertotti, Lenzi, 

Portes (2011) a OMS estimou que 80% das mortes decorrentes de doenças 

crônicas ocorreram em países mais pobres, de acordo com os dados coletados 

pelo Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE) juntamente com o 

Ministério da Saúde em 2003, 52,6 milhões de brasileiros possuíam alguma 

forma de manifestação de doença crônica. 

 

Em meio a tantos transtornos crônicos o presente trabalho tratará da 

Esclerose Múltipla (EM), que é uma patologia neurológica crônica de caráter 

inflamatório que acomete o Sistema Nervoso Central (SNC), principalmente a 

substância branca, atingindo dessa forma a mielina que ali se faz presente. A 

bainha de mielina tem composição lipoproteica e como principais objetivos 

acelerar a propagação do impulso nervoso e proteger o axônio. Em 

consequência da desmielinização que acontece em virtude da doença o impulso 

nervoso não ocorre de forma adequada, havendo dessa maneira uma 

interrupção na comunicação nervosa do cérebro e medula, levando ao 

comprometimento sensorial e motor. Ainda de causa desconhecida, muitos 

estudos fazem se necessários para poder desvendar esse mistério encoberto 

por trás da EM. Sabe-se que fatores genéticos e ambientais quando juntos, 

causam uma conduta autodestrutiva da bainha de mielina (ATIHÉ; TAKAZAKI; 

FERRAZ, 2019; ALVES, 2018; PEREIRA, 2013; SÁ, 2012; ARAUJO 2009). 

 

Em meados de 1868 Jean Martin Charcot descreveu a doença como 

esclerose em placas, exemplificando assim as áreas endurecidas do sistema 

nervoso central (SNC) (DA COSTA et al, 2012; BERTOTTI; LENZI; PORTES, 
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2011). A inflamação que acontece decorrente da doença não ocorre de forma 

sincrônica, portanto, é comum observar diferentes sintomas em pacientes 

portadores da EM (VENERA, 2019, NASCIMENTO; SILVA, 2014). 

 

A EM acomete muito mais pessoas do sexo feminino do que masculino. 

Em média a doença começa a se fazer presente por volta dos 20 a 40 anos com 

uma maior prevalência aos 30 anos de idade (Amigos pela esclerose múltipla 

[AME], 2015; CORREIA; MARQUES; SOUSA, 2014). 

 

As regiões de maior prevalência de portadores da Esclerose estão 

localizadas entre os paralelos 44 e 64 N. Áreas onde ocorrem casos acima de 

30/100000 habitantes são consideradas regiões de alta predominância, áreas 

com casos entre 5 a 30/100000 habitantes são consideradas de média 

predominância e áreas com casos abaixo de 5/100000 habitantes são 

consideradas de baixa predominância (NASCIMENTO; SILVA, 2014; MOTA, 

2009). 

 

A EM é conhecida por apresentar períodos de surtos e remissões, 

quando se trata de surtos, são aqueles períodos onde os sintomas aparecem, 

causando um transtorno neurológico, e remissão ou pós surto, período no qual 

a pessoa volta de um surto podendo ou não apresentar sequelas (FURTADO et 

al, 2005). Os principais sintomas relacionados a doença são: diminuição da 

acuidade visual, perda de noção espaço, perda de equilíbrio, rigidez muscular, 

fraqueza, fadiga, depressão, dor e incontinência urinária ou fecal, são os mais 

comuns entre os portadores da esclerose (HELCIO FILHO, 2010; ALMEIDA et 

al, 2007). 

 

A doença pode ser dividida de acordo com sua forma de manifestação 

como, Esclerose Múltipla Surto Remissiva (EMSR) chamada também de 

remitente-recorrente (EMRR), é a manifestação mais comum da doença, 

qualificada com surtos e remissões como o próprio nome já diz, já a Esclerose 

Múltipla Progressiva Primária (EMPP) tem um agravamento gradual, ainda como 

Esclerose Múltipla Secundária Progressiva (EMSP) considerada entre todos os 

tipos de evolução da doença o mais crítico, com diminuição neurológica 

gradativa (RIBEIRO et al, 2019) e também a Esclerose Múltipla Progressiva 
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Recorrente (EMPR) é a forma onde ocorre degeneração desde os primeiros 

sintomas (CAMPOS, 2015). 

 

Dessa forma, o objetivo do presente trabalho é compreender os 

mecanismos de funcionamento do sistema nervoso central em geral e 

compreender como ocorre o desenvolvimento da Esclerose Múltipla (EM). 
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METODOLOGIA 

 
Trata-se de uma pesquisa de cunho exploratório e descritivo, realizado 

através de uma abordagem bibliográfica, onde foram utilizados artigos científicos 

que abordam o tema desenvolvimento da Esclerose Múltipla. A pesquisa foi 

realizada por meio da base de dados Google Acadêmico (G.A), utilizando como 

palavras chaves: Perfil descritivo. Esclerose em Placas. Incidência no Brasil. 

 

Dentre os critérios de inclusão seguidos foram considerados artigos nos 

quais foram publicados em português e inglês entre o período de 2009 a 2020. 

Foram excluídos os artigos que não abordavam o objetivo do presente trabalho. 

 

O levantamento de dados foi realizado por meio das bases de dados já 

citadas anteriormente, a escolha dos artigos iniciou-se através da leitura dos 

títulos, seguindo dos resumos e metodologias. Por fim, foi realizada uma leitura 

crítica completa do artigo, e os que foram utilizados no presente estudo foram 

descritos de forma resumida em uma tabela. 

 

RESULTADO 
 

Foram encontrados 12 artigos que abordavam a esclerose múltipla de 

forma profunda, extensa e completa. Estes estão presentes na tabela 1 e foram 

descritos em ordem cronológica. 

 
 

Tabela 4 - Resultado da Pesquisa 
 

Autor/Ano Título Tipo de estudo Amostra Conclusão 

LEITE, S. 
R. C., et al. 
(2009) 

Perfil clínico- 
epidemiológico de 
pacientes com 
esclerose múltipla 
atendidos em um 
hospital de 
referência         no 

estado do 
Maranhão, Brasil 

Foi realizado 
um  estudo 
retrospectivo 
dos 
prontuários 
dos pacientes 

O grupo de 
estudo    foi 
constituído por 
10 pacientes, de 
ambos    os 
gêneros na faixa 
etária de  35 
anos,  dentre 
eles 
encontravam-se 
indivíduos 
pardos, brancos 
e negros. 

A forma 
remitente- 
recorrente foi a 
mais 
predominante, e 
depois a 
progressiva 
primária,  não 
tendo outros 
tipos de 
manifestações 
em sua 
pesquisa. 
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PAIVA, G. 
P. (2009) 

Características 
clínicas e 
epidemiológicas 
dos pacientes 
com Esclerose 
Múltipla 
acompanhados 
em  Manaus- 
Amazonas 

Estudo 
descritivo, 
série de casos, 
para avaliar as 
características 
clínicas e 
epidemiológica 
dos pacientes 
portadores de 
esclerose 
múltipla 
acompanhado 
s no período 
de 1998 a 
2009 no AAL- 
HUGV-UFAM 

Foram avaliados 
25 pacientes, de 
ambos os sexos, 
todos com idade 
superior a 18 
anos, dentre 
eles as etnias 
incluídas foram 
brancas e 
pardos. 

Concluiu-se que 
as 
características 
clinicas      e 
epidemiológicas 
ainda     são 
desconhecidas. 
Porém      foi 
possível 
observar 
através     da 
pesquisa que o 
sexo feminino é 
mais afetado do 
que  o   sexo 
masculino,    a 
faixa etária de 
desenvolviment 
o da  doença 
ficou entre   a 
segunda      e 
terceira  idade, 
de acordo com a 
raça,      os 
brancos tiveram 
um maior 
desenvolviment 
o., e em relação 
a manifestação 
a forma 
remitente- 
recorrente foi a 
que mais 
comum. 

RIBEIRO, 
S. B. F., et 
al (2011) 

Clinical   and 
epidemiological 
profile of patients 
with multiple 
sclerosis    in 
Uberaba,  Minas 
Gerais, Brazil. 

Estudo do tipo 
descritivo 
transversal 

A amostragem 
continha 35 
pessoas onde 
todas eram 
residentes de 
Uberaba. 

Constatou–se 
através  dessa 
pesquisa   que 
várias cidades 
do   Brasil 
possuem  uma 
ampla taxa de 
evolução,    de 
acordo com a 
pesquisa   isso 
se dá devido a 
fatores 
genéticos, 
ambientais, 
étnicos     e 
socioeconômico 
s, os brancos 
tiveram  uma 
maior primazia, 
a forma 
remitente 
recorrente foi a 
que mais 
apareceu entre 
os pacientes. 
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LANA- 
PEIXOTO, 
M.A., et al 
(2012) 

A prevalência de 
esclerose múltipla 
em Belo 
Horizonte, Brasil 

Estudo d tipo 
descritivo 

De início  a 
amostra 
continha 453 
pacientes, 
porém ao final 
da  pesquisa 
continha o total 
de    409 
pacientes       de 
ambos os 
gêneros, e das 
etnias presentes 
eram brancos, 
mulatos  e 
negros, a idade 
era de 10 a 70 
anos 

Conclui que a 
prevalência da 
EM na cidade 
de Belo 
Horizonte é bem 
próxima a 
encontrada na 
cidade de São 
Paulo e 
Botucatu, a 
quantidade de 
portadores de 
EM está 
relacionada à 
genética da 
população 
brasileira. 

LIMA, A. B. 
D. (2012) 

Personalidade  e 
esclerose 
múltipla: um 
estudo preliminar 

Descritivo, 
observacional, 
transversal, de 
base 
ambulatorial. 

Está série de 
casos analisou 
40 pacientes, de 
ambos os sexos, 
com faixa etária 
entre 18 a 65 
anos de idade 

Verificou-se que 
os pacientes 
portadores  de 
Esclerose 
Múltipla, 
precisando  de 
atendimentos 
especializados 
em  seu 
tratamento. 

CARNEIRO 
, C.C, et al 
(2013). 

Importância da 
ressonância 
magnética no 
diagnóstico e 
controle  da 
esclerose 
múltipla: um 
estudo com 
pacientes da 
Associação 
Goiana de 
Esclerose 
Múltipla. 

Estudo 
quantitativo e 
descritivo. 

Foram avaliadas 
16 pessoas, 
onde todas 
tinham EM. 

Conclui através 
da pesquisa que 
o diagnóstico da 
EM  é muito 
complexo    e 
lento por conta 
de não  ser 
sintomas 
específicos  da 
mesma. 
Exames 
laboratoriais e 
ressonância 
magnética  e 
exames LCR 
ajuda na 
descoberta da 
doença, porém 
nem todos os 
pacientes tem 
acesso a esse 
tipo exame. 

FINKELSZ 
TEJN, A., 
et al (2014) 

The prevalence of 
multiple sclerosis 
in Santa Maria, 
Rio grande do Sul, 
Brazil 

Estudo do tipo 
observacional 
descritivo 

O grupo 
amostral 
continha        71 
pacientes que 
moravam na de 
Santa Maria, os 
pacientes eram 

De acordo com 
a pesquisa 
verificou-se que 
os portadores 
de     EM     que 
moram         em 
Santa       Maria 
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   homens e 
mulheres. 

buscam 
tratamento em 
outras cidades, 
pois acreditam 
que   os 
atendimentos 
serão melhores. 

RIBEIRO, 
T.A.G. J., 
et al (2018) 

Epidemiologia da 
esclerose múltipla 
na cidade de 
Goiânia no ano de 
2015. 

Estudo 
epidemiológico 
observacional 
e transversal. 

O grupo de 
estudo continha 
318 pessoas, 
todas moravam 
em Goiânia, de 
ambos os sexos 
e etnias 
presentes foram 
brancos e 
afrodescendent 
es 

Constatou-se 
que a EM é uma 
doença 
autoimune, 
onde por sua 
vez atingem 
adultos jovens, 
é uma doença 
cujo a curo não 
se tem. 

TEIXEIRA, 
A. B. V. 
(2018) 

Perfil clínico dos 
pacientes com 
esclerose múltipla 
em uso  do 
medicamento 
natalizumabe 
acompanhados 
no ambulatório de 
neurologia  do 
Hospital Geral de 
Fortaleza entre o 
período de 2010 e 
fevereiro de 2018 

Estudo 
transversal, 
descritivo 

Foram 
analisados um 
grupo de  35 
pacientes,  de 
ambos os 
gêneros, onde 
todos eram 
maiores de 18 
anos, estando 
assim na faixa 
etária entre 30 a 
60 anos de 
idade. 

Conclui-se que 
medicamentos 
como 
Natalizumabe é 
indicado  no 
tratamento  da 
EMRR, contudo 
ele pode 
desencadear 
outros tipos de 
doença, ou seja, 
o médico deve 
saber se  ele 
deve ou não ser 
utilizado.    O 
sexo   mais 
atingido  foi   o 
feminino. 

SILVA, L. 
M. Q. 
(2019) 

Caracterização do 
perfil das pessoas 
com esclerose 
múltipla do Distrito 
Federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudo 
epidemiológico 
sobre internações 

Descritivo, 
exploratório 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudo do tipo 
transversal 

Na pesquisa 
continha 
pessoas  de 
ambos os sexos, 
com  idade 
média entre 40 e 
41 anos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A amostragem 
do 

Conclui-se 
através      do 
estudo 
realizado    que 
no   Distrito 
Federal o sexo 
feminino    tem 
maior  é   mais 
afetado,  tendo 
como média de 
idade 40 anos. 
As principais 
dificuldades 
relatadas pelos 
pacientes 
estavam ligados 
com as funções 
sensitivas     e 
cerebelares. 
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Fonte: Autora da pesquisa, 2021 

 
 

 
DISCUSSÃO 

 
Leite, et al., (2009), realizaram um estudo onde foram avaliados 10 

pacientes diagnosticados com EM, no intervalo de tempo de 1996 a 2003, o 

método seguido para a escolha foi em concordância com Poser et al (1983). 

Foram avaliados de acordo com o sexo, sendo que ambos os gêneros estavam 

presentes, também para identificação foram avaliados de acordo com a idade e 

CASSIANO 
, D.P., 
(2020) 

por esclerose 
múltipla no brasil 
comparando o 
sexo, faixa etária 
e região entre 
janeiro de 2008 a 
junho de 2019. 

 trabalho se deu 
por meio dos 
dados coletados 
no     DATASUS 
(Departamento 
de    Informática 
do Sistema 
Único de Saúde) 

Verificou a falta 
de 
conhecimento 
ainda nessa 
área da doença. 

GABARDO, Perfil dos Quantitativo A amostragem é Verificou 
B.B., et al. pacientes descritivo de composta por através de seus 
(2020). diagnosticados caráter 28 pacientes, de estudos que as 

 com esclerose transversal. ambos os mulheres fazem 
 múltipla em uma  gêneros, onde a parte do   sexo 
 cidade da região  faixa etária mais afetado. 
 Sul do  analisada foi de Acredita que a 
 Brasil. Research,  20 a 60 anos, e a Ressonância 
 Society and  idade do Nuclear 
 Developmen  diagnóstico ficou Magnética é um 
   entre 16 e 57 dos tipos de 
   anos, alguns dos exames que 
   pacientes auxiliam no 
   analisados diagnóstico da 
   foram doença, mesmo 
   consultados por sem ter uma 
   convênio cura, existem 
   privado e outros tratamentos que 
   pelo sistema ajudam na 
   público, da diminuição de 
   amostragem surtos. 
   haviam  

   pacientes que já  

   tinham  

   terminado o  

   ensino médio,  

   outros  

   apresentavam o  

   ensino superior  

   completos, e  

   outros apenas  

   tinham  

   completado o  

   ensino  

   fundamental.  
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a etnia. Dos 10 portadores apenas dois eram do sexo masculino, os outros oito 

eram do sexo feminino, possuíam pacientes brancos 30%, negros 20% e pardos 

50%, a média de idade para que os sintomas começassem a se fazer presentes 

foi próxima aos 35 anos. Foi possível observar que a forma clínica que mais 

prevaleceu foi a remitente recorrente (EMRR) sendo oito portadores da mesma, 

e apenas dois portadores tinham a esclerose do tipo primária progressiva 

(EMPP). 

Ainda de acordo com Leite, et al (2009), 70% dos portadores, tiveram 

como principais sintomas dificuldades motoras, porém alguns ainda tiveram 

diminuição da acuidade visual, alterações cerebrais, alguns ainda apresentaram 

mais de uns sintomas, geralmente alguma alteração motora juntamente com 

alterações sensoriais. 

 

Paiva (2009), o estudo realizado foi de cunho descritivo, onde os 

pacientes foram analisados de forma clínica e epidemiológica, no intervalo de 

tempo entre 1998 a 2009. Os parâmetros seguidos para serem incluídos na 

pesquisa foi de acordo com Poser et al (1983), mesmo parâmetro utilizado por 

Leite, et al (2009), e também seguiu os parâmetros de McDonald et al (1983). 

Todos os sujeitos estudados eram maiores de idade, de ambos os gêneros, 

foram descartados os casos onde a pessoa já tinha uma outra doença ou que 

não se encaixavam em nenhum dos dois critérios seguidos. 

 

Então Paiva (2009) analisou 25 sujeitos, dentre eles 22 eram mulheres 

e três eram homens, 17 eram de etnia branca e 8 de etnia parda, em sua 

pesquisa a idade que mais houve um desenvolvimento da doença foi entre 34 e 

44 anos. Assim como na pesquisa de Leite, et al (2009), a forma clinica mais 

preponderante foi a do tipo remitente recorrente (EMRR), contendo no total de 

17 pessoas, em segundo lugar diferente do estudo de Leite et al, (2009), ficou a 

forma clínica do tipo secundária progressiva (EMSP) totalizando em seis casos, 

e a forma primária progressiva (EMPP) ficou em último lugar com apenas dois 

casos. Os sintomas que conseguiu observar foi alterações tronco cerebral, 

diminuição da acuidade visual, sintomas sensitivos, alteração no trato piramidal 

e anomalia cerebelar. 

Em seu estudo Paiva (2009) separou os pacientes de acordo com Escala 

do Estado de Incapacidade (EDSS) sendo assim 15 dentre os 25 pacientes se 
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encontravam no estado de incapacidade leve, menor que 3,5, 7 dentre eles se 

encontravam com incapacidade moderada, estando entre 3,5 e 5,5, e apenas 3 

deles atingiram o grau de incapacidade grave, estando maior ou igual do que 

6,0. 

 

Ribeiro, et al (2011), realizaram um estudo do tipo descritivo transversal, 

na cidade de Uberaba, situada no estado de Minas Gerais, Sudeste do Brasil. 

Os pacientes foram separados seguindo os critérios de Poser (1983) e McDonald 

(2001) assim como Paiva (2009). A amostragem totalizou em 35 pessoas, 25 

eram mulheres e os outros 10 eram homens, dentre eles 30 pacientes eram de 

etnia branca, 43 e 44 foram as idades de início de desenvolvimento da doença em 

mulheres e homens, respectivamente. No momento do diagnóstico a idade foi 

de 37,4 nas mulheres e 37,3 nos homens. 

 

Lana-Peixoto, et al (2012), realizaram uma pesquisa em Belo Horizonte, 

município de Minas Gerais, situada no sudeste do Brasil, onde por usa vez tem 

uma prevalência de 18,1 casos para 100,000 habitantes. Contou com os critérios 

de Poser para então fazer a inclusão dos devidos pacientes em sua pesquisa. 

De início o estudo contava com 453 pacientes, porém no decorrer do trabalho 

foram descartadas 44 pessoas, então ao final a pesquisa foi realizada através 

da análise de 409 pessoas. Dentre eles 315 eram brancos, 82 mulatos e 12 

negros, diferença descrita pelo autor de três a quatro vezes mais comuns em 

etnias brancas do que em negros e pardos. Assim como no estudo realizado por 

Paiva (2009) em sua pesquisa também foi possível observar uma grande 

diferença de pacientes brancos que desenvolveram a doença quando 

comparadas a outras raças. A faixa de idade foi de 4 a 63 anos, com um 

desenvolvimento abundante entre 40 a 49 anos. Neste estudo as quatro formas 

manifestantes da doença se fizeram presente, estando como a mais comum a 

remitente recorrente com 261 casos, depois a progressiva secundária com 78, 

progressiva primária com 48 e com menos casos a progressiva com recidiva 22 

casos. 

 

Lima (2012) sua pesquisa foi do tipo descritiva, observacional do tipo 

transversal, de base ambulatorial. Sua análise continha um total de 40 sujeitos, 

onde todos eram portadores de esclerose múltipla do tipo remitente recorrente 
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(EMRR). Dentre os 40 pacientes, apenas sete eram homens, e 33 eram 

mulheres, dessa forma Lima (2012), excluiu os sete homens de sua pesquisa 

pois por ser um número muito pequeno haveria um grande risco de interferir nas 

estatísticas dos dados. Os pacientes continham entre 18 a 65 anos de idade, e 

utilizou dos mesmos princípios que Paiva (2009), o princípio de McDonald et al. 

Apenas pacientes com Escala do Estado de Incapacidade (EDSS) menor ou 

igual a 3,5 foram avaliados. Os pacientes que fossem portadores de qualquer 

outra doença neurológica foram excluídos para que a mesma não interferisse 

nos resultados. 

 

Carneiro, et al (2013), realizaram uma pesquisa com integrantes da 

Associação Goiana de Esclerose Múltipla (AGEM), o grupo era composto por 16 

indivíduos. Concordando com todas as outras pesquisas realizadas este trabalho 

também teve uma taxa maior no sexo feminino com 12 casos do que o masculino 

com 4 casos. Entre os 16 pacientes foi possível encontrar brancos e negros, 

assim como no trabalho realizado por Lana-Peixoto, et al (2012), a maior taxa de 

desenvolvimento foram os de etnia branca. 

 

Carneiro, et al (2013), de acordo com as análises feitas na AGEM não 

houve nenhum paciente que tivesse menos de 19 anos, obteve uma 

superioridade de casos acima dos 40 anos de idade. Ainda em sua pesquisa, 

Carneiro, et al (2013), questionou os pacientes se haviam ou não plano de saúde, 

pois para realizar os exames ter plano de saúde facilita muito a vida do paciente, 

então dos 16 participantes da pesquisa, 12 tinham plano de saúde, e 4 não 

gozavam de nenhum plano, dependendo assim do Sistema Único de Saúde 

(SUS). Os sintomas mais aparentes estão correlacionados com os sensitivos e 

os cerebelares, como por exemplo, dormências e desequilíbrio, 

respectivamente. Um dos exames mais utilizados no diagnóstico da EM é a 

ressonância magnética (RM), neste estudo 43,75% dos pacientes não 

encontraram contratempo para fazer a RM. 

 

Finkelsztejn, et al (2014), o estudo foi realizado na cidade de Santa 

Maria, situada no Rio Grande do Sul, localizado no Sul do Brasil. Onde por sua 

vez contabilizaram 71 pacientes que moravam na cidade quando o estudo foi 
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realizado, 52 pacientes eram mulheres e os outros 19 eram homens, taxa de 

73,4% e 26,7% respectivamente. 

 

Ainda de acordo com Finkelsztejn, et al (2014) Santa Maria obteve uma 

taxa muito maior de desenvolvimento da Esclerose Múltipla do que outras 

regiões do Brasil, acredita-se que o motivo dessa diferença está ligado 

diretamente com a localização da cidade, a mesma encontra-se em uma latitude 

mais alta do que as outras regiões, isso resulta em pouco contato com o sol, 

levando a carência de vitamina D. 

 

Ribeiro, et al (2018), a amostra se formou de 318 pessoas, onde todas 

eram moradoras de Goiânia, estimou prevalência de 22,2 casos para cada 

100.00 habitante, dados próximos ao encontrado no estudo feito por Lana- 

Peixoto, et al (2012) em Belo horizonte, Minas Gerais. No presente estudo 74 

eram do sexo masculino e 244 eram do sexo feminino, 23,3% e 76,7%, 

respectivamente. Igualmente descrito por Paiva (2009), Lana-Peixoto, et al 

(2012) e Carneiro, et al (2013), Ribeiro, et al (2018), também constatou que em 

seus resultados os maiores desenvolvimentos foram nos brancos. 

 

Ribeiro, et al (2018) avaliou a escala expandida do estado de 

incapacidade (EDSS), sendo que 103 não apresentavam incapacidade com 

(EDDS de 0-1,5), 91 com incapacidade leve (EDSS 2.0-2.5), 80 incapacidades 

moderada (EDSS 3.0-5.5), 28 incapacidades grave (EDSS acima de 6.0) e 16 

sem informação. A forma clínica mais manifestada foi a remitente recorrente. 

 
 
 

 
Tabela 5 - Taxa de Esclerose Múltipla em Regiões do Brasil 

 

 
Autor 

 
Região 

Taxa de 

predominância 

100.000 habitantes 

Ribeiro, et al (2011) Uberaba, Minas Gerais 12,5 

Lana-Peixoto, et al 

(2012) 

Belo Horizonte, Minas 

Gerais 

18,1 
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Finkelsztenj, et al (2014) Santa Maria, Rio Grande 

do Sul 

27,2 

Ribeiro, et al (2018) Goiânia, Goiás 22,2 

Silva (2019) Distrito Federal 5,85 

Fonte: Autora da pesquisa, 2021 

 
 

Teixeira (2018), escreveu uma pesquisa transversal e descritiva 

realizado com os pacientes do ambulatório de neurologia de doenças 

desmielinizantes do Hospital Geral de Fortaleza (HGF) que utilizaram como 

medicamento o Natalizumabe durante o procedimento. Foram analisadas 35 

pessoas, onde não se padronizou idade, sexo, etnia e nem se havia ou não 

outras patologias, o quesito necessário para ser estudado era ser portador de 

Esclerose Múltipla e ter o medicamento Natalizumabe em seu tratamento, foram 

eliminados aqueles portadores menores de 18 anos de idade. 

 

Dentro os 35 pacientes estudados por Teixeira (2018), 80% eram 

mulheres, e 20% eram homens, a faixa etária da amostra era de 30 a 60 anos 

de idade, tenho uma média maior de desenvolvimento de 30 a 39 anos. Dados 

esses bem parecidos aos encontrados no estudo de Leite, et al (2009), onde 

80% dos portadores também eram mulheres e 20% homens. 

 

Silva (2019), elaborou uma pesquisa de cunho exploratório seguindo a 

verificação de prontuários onde foram selecionadas 38 pessoas. Foram incluídos 

com portadores nos quais se encaixavam nos critérios de McDonald, assim como 

Paiva (2009) e Lima (2012). Dentre os 38 participantes 73,7% eram mulheres e 

26,3% eram homens, a média de idade eram 40 e 41 anos respectivamente, o 

tempo estimado de duração da doença foi de 10,62 anos. Avaliou assim como 

Ribeiro, et al (2018) pacientes independentes da sua EDSS, diferente de Lima 

(2012) que analisou apenas aqueles que tinham Escala do Estado de 

Incapacidade (EDSS) menor ou igual a 3,5. Dessa forma os pacientes ficaram 

classificados de acordo com a descrição da tabela abaixo 
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Tabela 6 - Descrição de EDSS de acordo com os resultados dos estudos 
realizados por Silva, 2019 

 

Escala do Estado de 

Incapacidade (EDSS) 

Nível de Incapacidade % de pacientes em 

cada EDSS 

Incapacidade Leve 0-4 50% 

Incapacidade Moderada 4,5-6 26,3% 

Incapacidade Grave 6,5-9,5 23,7% 

Fonte: Silva, 2019 

 
 

Assim como no estudo de Paiva (2009), Silva (2019) analisou os 

pacientes sem determinar qual seria o seu grau de EDSS, apenas no final da 

pesquisa especificou a quantidade de pessoas que se encaixavam em cada 

escala, dessa maneira, é possível observar uma semelhança entre ambos os 

resultados onde a maioria das pessoas se encontram no grau de incapacidade 

leve e a minoria no grau de incapacidade mais severo. 

 

Apenas duas formas clínicas se fizeram presentes nos estudos, a forma 

remitente recorrente 86,84% e a progressiva secundária 13,16%, em relação ao 

estudo realizado por Leite (2009), Paiva (2009) e Lima (2012), o resultado se faz 

semelhante ao resultado da pesquisa realizada por Silva (2019) onde a maioria 

dos sujeitos analisados ou toda a amostra são portadores a Esclerose do tipo 

remitente recorrente. Assim como na pesquisa elaborada por Carneiro, et al 

(2013), os sintomas que os pacientes mais se queixavam estavam ligados com 

os sintomas sensitivos e cerebelar. 

 

Cassiano (2020), realizou um estudo do tipo transversal, realizado 

através de análises bibliográficas onde foram coletados dados da DATASUS 

(Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde), o número de 

internações no Brasil por consequência da EM nas regiões Norte, Nordeste, Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste foi de 29.088 internações. A pesquisa foi realizada 

dentre o período de 2008 a 2019. Após a análise dos dados é possível observar 

uma grande diferença de desenvolvimento da EM nas regiões, de acordo com 

os dados coletados, o Sudeste foi o que teve a maior taxa de desenvolvimento, 

em segundo lugar encontra-se a região Sul, em terceiro, Centro-Oeste, quarta 
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região Nordeste e em quinto lugar a região Norte. Assim como nas outras 

literaturas descritas, na de Cassiano (2020) não poderia ser diferente, então o 

número de mulheres com EM é muito maior do que nos homens. A faixa etária 

que constava nos dados DATASUS eram menores que um ano de idade a 80 

anos, a idade de maior predominância foi entre 30 a 39 anos. 

 

Gabardo, et al (2020) estudo de caráter quantitativo descritivo do tipo 

transversal, onde todos os pacientes eram portadores de Esclerose Múltipla da 

cidade de Cascavel, localizada no Paraná, os prontuários analisados foram do 

Hospital São Lucas (HSL), Consórcio Intermunicipal de Saúde do Oeste do 

Paraná (CISOP) e Clínica PRONEURO, no intervalo de tempo de 2012 a 2018, 

por conseguinte foram excluídos aqueles pacientes onde os prontuários não 

foram encontrados e aqueles que passaram pelos hospitais antes do ano de 

2012. Foram analisados 28 pacientes, onde 24 eram mulheres e 4 eram homens, 

25 pessoas foram atendidas por convênio privado e as outras 3 pelo sistema 

público de saúde. A faixa etária da amostra se encontra entre 20 a 60 anos de 

idade, a faixa etária do diagnóstico foi de 16 a 57 anos. 

 

Assim como no estudo realizado por Leite, et al (2009) um dos principais 

sintomas que apareceram no estudo de Gabardo (2020) também foram as 

alterações motoras e sensitivas e em ambos as alterações visuais também se 

fizeram presentes. 

 

CONCLUSÃO 

 
Através desta pesquisa foi possível observar que todos os estudos 

realizados por Leite, et al (2009), Paiva (2009), Ribeiro, et al (2011), Lana- 

Peixoto, et al (2012), Lima (2012), Carneiro, et al (2013), Finkelszt, et al (2014), 

Ribeiro, et al (2018), Teixeira (2018), Silva (2019), Cassiano (2020) e Gabardo, 

et al (2020), demonstram um consenso onde houve um número muito maior de 

mulheres do que homens portadores dessa anomalia, comprovando que a 

chance da doença se desenvolver no sexo feminino é muito maior do que no 

sexo masculino. A cidade onde houve um maior desenvolvimento da doença foi 

em Santa Maria, situada no Rio Grande do Sul com 27,2 
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Deste modo, após analisar todos os estudos também foi possível 

observar que a forma remitente recorrente dentre as quatro formas clínicas que 

existe é de maior incidência. A doença é rara em pessoas de outras etnias e 

muito comum em etnias brancas, todos as literaturas descritas concordam com 

essa afirmação. 

 

É de extrema importância que prossigam com estudos e pesquisas em 

relação a Esclerose Múltipla, pois ainda há muitas perguntas sem respostas 

quando refere-se a essa disfunção, como por exemplo falta de explicação para 

sua causa, dúvidas em seu desenvolvimento e tratamento correto a seguir. 

Devido a isso é necessário que busquem repostas para que as pessoas 

acometidas pela doença tenham uma melhor qualidade de vida. 
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ANEXO A – NORMAS DA REVISTA 

NORMAS PARA A PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS - REVISTA 
F@PCIÊNCIA 

 

Os artigos encaminhados serão submetidos à avaliação de até três 

consultores, especialistas na área atinente à temática do artigo, e a 

aprovação do Comitê Editorial da F@P CIÊNCIA, com base nas Normas 

Próprias de Publicação da Revista Eletrônica. 

O ISSN da revista eletrônica é 1984-2333 e o título abreviado é F@P 

Cien., forma que deve ser usada em bibliografias, notas de rodapé, 

referências e legendas bibliográficas. 

Serão aceitos trabalhos para as seguintes seções: 

(1) Revisão – revisão da 
literatura; 

(2) Artigos – resultado de pesquisa de natureza empírica, 

experimental ou conceitual (mínimo de 05 e o máximo de 12 laudas); 

(3) Notas – nota prévia, relatando resultados parciais ou 

preliminares de pesquisa; 

(4) Resenhas – resenha crítica de livro (As Resenhas poderão ter 

no máximo três páginas e deverão tratar de livros publicados nos 

últimos 05 anos); 

(5) Fórum – seção destinada à publicação de 2 a 3 artigos 

coordenados entre si, de diferentes autores, e versando sobre tema 

de interesse atual. 

Os autores devem submeter os manuscritos no formato eletrônico, 

exclusivamente, por meio do endereço fapciencia@fap.com.br, já 

configurados para o papel A4, observando as seguintes indicações do 

arquivo: 

- salvo em modo “doc” ou “rtf”; 

- margens sup/esq de 3 cm e inf/dir de 2 cm; 

- fonte Arial 12 no corpo do texto. (Em nota de rodapé, a fonte é 

Times New Roman 10, alinhada à esquerda); 

- espaçamento entre linhas de 1,5 cm. 

mailto:fapciencia@fap.com.br
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Os textos deverão ser escritos em português e as figuras, gráficos e 

tabelas, se necessários, devem ser incluídos diretamente no texto no 

formato JPG, JPEG ou GIF, nos locais adequados e não em anexo, 

seguindo as normas da ABNT. Veja modelo no Guia de Normas Trabalhos 

Acadêmicos, no site da FAP. 

 
 

Na primeira página figurará: 

1) Título do trabalho (Arial, tamanho 12, negrito, centralizado e caixa alta, 

sem ponto final); 

2) Autoria (graduando e orientador – um abaixo do outro (apenas o autor 

graduando sublinhado), alinhados à direita, fonte arial 12, primeiro sobrenome por 

extenso em caixa alta, vírgula, nome com a abreviação das iniciais, indicando numeração 

de referência com especificação em nota de rodapé); 

Exemplo: 

O USO DA REALIDADE VIRTUAL COMO RECURSO FISIOTERAPÊUTICO 

EM PACIENTE COM PARALISIA CEREBRAL: ESTUDO DE CASO 

 

PARRA, R. R. G.1 

ANDOLFATO, K. R.2 

ARREBOLA, M. S.3 

 

Nota de rodapé na nota constará a descrição do(s) autor(es): nome completo 

por extenso, instituição a que pertence, fonte financiadora (quando necessário), ano, e 

email de contato (fonte 10, Times New Roman, alinhado à esquerda, espaçamento 

simples); 

Exemplo: 

1 
Raquel Ribas Gallo Parra. Graduanda do Curso de Fisioterapia da Faculdade de Apucarana – FAP. 

Apucarana – Pr. 2019. Contato: raquel.ribas96@hotmail.com 

2 
Kleber Rogério Andolfato. Orientador da pesquisa. Coordenador e Docente do Curso de 

Fisioterapia da Faculdade de Apucarana – FAP. Apucarana – Pr. 2019. Contato: 

kleber.andolfato@fap.com.br 

3 
Mayenne Souza Arrebola. Coorientadora da pesquisa. Preceptora do Curso de Fisioterapia da Faculdade 

de Apucarana – FAP. Apucarana – Pr. 2019 

 

4) Resumo e Abstract (as palavras RESUMO e ABSTRACT são em negrito, 

arial 12, maiúsculas e alinhadas à esquerda; já o texto deve ser em fonte 

mailto:raquel.ribas96@hotmail.com
mailto:kleber.andolfato@fap.com.br
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arial, sem negrito, tamanho 12, conter de 100 a 250 palavras, e ter de 3 a 

5 palavras-chave separadas por ponto, com as iniciais em maiúsculo 

(NBR 6022); 

Os textos destinados a seção de Artigos devem impreterivelmente apresentar 

os tópicos: INTRODUÇÃO, OBJETIVOS, METODOLOGIA, RESULTADOS E 

DISCUSSÃO, CONCLUSÃO E REFERÊNCIAS. Estes tópicos não são 

numerados, a fonte é arial, tamanho 12 e deve ser em caixa alta. A introdução e 

objetivos podem vir de forma separada ou conjunta, bem como os resultados e 

discussão. Se necessárias alterações de pequena monta serão realizadas pelo 

Conselho Editorial visando adequação às normas e melhoria do texto 

As citações de autores no corpo do texto subordinar-se-ão às Normas Técnicas 

da ABNT – NBR 10520. Lembrando que é obrigatória a menção do número de 

página quando se tratar de citação direta 


