
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói 
 2017 

SULAMITA DOS SANTOS OLIVEIRA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA O 

DIAGNÓSTICO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA 



 

 
Niterói  
2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA O 

DIAGNÓSTICO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Centro Universitário Anhanguera de Niterói, 
como requisito parcial para a obtenção do título 
de graduado em Biomedicina.  

Orientadora: Renata Streck Fernandes 

 

 

SULAMITA DOS SANTOS OLIVEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SULAMITA DOS SANTOS OLIVEIRA 

 

 
A IMPORTÂNCIA DA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA O 

DIAGNÓSTICO DA ESCLEROSE MÚLTIPLA  

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Centro Universitário Anhanguera de Niterói, 
como requisito parcial para a obtenção do título 
de graduado em Biomedicina.  

 

BANCA EXAMINADORA 

 

 

Heloísa Helena da Penha dos Santos Osanai 

Mestranda em Engenharia de Biossistemas 

 

 

Mário Antônio Coimbra Guerreiro Brasil 

Mestre em Ciências da Saúde e Meio Ambiente 

 

Niterói, 05 de dezembro de 2017. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho a Deus, a minha mãe 

Elizabeth Silvia e aos meus tios Maria 

Aparecida, Maria Leny e Antônio, que 

contribuíram de alguma forma na minha 

educação. 



 

 

AGRADECIMENTOS  

 

A princípio, quero agradecer a Deus, motivo da minha existência, meu porto 

seguro, que me sustentou e possibilitou ingressar no curso de Biomedicina e a realizar 

este trabalho.  

A minha mãe Elizabeth Silvia, que esteve presente durante toda minha vida, foi 

meu suporte maior, meu incentivo e pelo apoio durante a elaboração desse trabalho. 

Louvo a Deus pela sua vida. 

As minhas orientadoras Heloísa Osanai e Renata Streck Fernandes, pela 

paciência, disponibilidade e transmissão de seus conhecimentos. Obrigada pelo 

auxílio em todos os momentos. 

Agradeço aos meus professores pelos momentos em que doou seus 

conhecimentos, tornaram-se inspiração para meu contínuo aprendizado. Externo 

minha satisfação. 

  



 

 

OLIVEIRA, Sulamita dos Santos. A importância da ressonância magnética para o 
diagnóstico da esclerose múltipla.2017. 27. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Biomedicina) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói, 
Niterói,2017. 

 

RESUMO 

 

Para a realização do trabalho, utilizou-se pesquisa bibliográfica de abordagem 

qualitativa e quantitativa, tendo como objetivo destacar a importância da ressonância 

magnética para o diagnóstico da esclerose múltipla, através de uma investigação em 

literatura especializada, em base de dados nacionais e estrangeiras, em plataforma 

google Acadêmicos, PUBMED e SCIELO, dos quais, atenderam aos critérios de 

seleção, os artigos científicos de texto completo, no período de 2001 a 2017. A 

Esclerose Múltipla caracteriza se pela localização de múltiplas placas de 

desmielinização causando se a incorreta transmissão dos impulsos nervosos. Embora 

de causa desconhecida, muitos fatores podem interferir para sua causa, como 

predisposição genética e interferências ambientais. Os sintomas são imprevisíveis e 

incertos e variam de acordo com a região afetada. A esclerose múltipla tem um forte 

impacto na vida do indivíduo por isso é de suma relevância o diagnóstico precoce da 

doença. Embora o exame seja clínico, a ressonância magnética é tida como a primeira 

ferramenta importante no diagnóstico e tem papel necessário na confirmação da 

doença já que detecta as lesões da substância branca e o acompanhamento da 

doença. 

Palavras-chave: Esclerose Múltipla Ressonância Magnética; Esclerose Múltipla 
Diagnóstico; Esclerose Múltipla; McDonald Esclerose Múltipla. 

 

 

  



 

 

OLIVEIRA, Sulamita dos Santos.The importance of magnétic resonance for the 
diagnosis of multiple sclerosis.2017. 27. Trabalho de Conclusão de Curso 
(Graduação em Biomedicina) – Centro Universitário Anhanguera de Niterói, Niterói, 
2017. 

ABSTRACT 

For realization of the work, went employd bibliografic study of approach qualitative and 
quantitative, aiming to highlight the importance of  magnétic resonance for the 
diagnosis of  multiple sclerosis, through a investigation in literature specialized, in 
national and foreign database, in google academic plataform,PUBMED and SCIELO,of 
wich, according to the selection critéria, the full text scientific, were selected in the 
period from 2001 to 2017.Multiple sclerosisvis characterized by the location of multiple 
demyelination plaques causing incorrect transmission of the nerve impulse.Although 
of unknown cause, many factors may interfere to its cause as genetic predisposition 
and environmental interference. The symptoms are unpredictable and uncertain and 
very accordind to the affected region . Multiple sclerosis has a strong impact in the life 
of the individual for this reason and of great importance the early diagnosis of the 
disease. Although the examination is clinical, the magnetic resonance imaging is 
considered the first important tool in the diagnosis and has a necessary role in the 
confluence of the disease as it detects lesion in the white matter and the follow- up of 
the disease. 
 
Key-words: Multiple Sclerosis magnétic resonance; Diagnosis multiple sclerosis; 
Multiple Sclerosis; McDonald multiple Sclerosis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

          A Esclerose Múltipla (EM) é uma patologia degenerativa, autoimune, que causa 

lesões inflamatórias no sistema nervoso central. Lesões causadas pela doença podem 

gerar sintomas distintos, os quais são imprevisíveis e incertos (GHASEMI et al, 2014). 

Embora ainda não se saiba a causa, alguns fatores podem interferir para o 

aparecimento da doença. A fim de otimizar o tratamento é importante a detecção nos 

estágios iniciais, pois, ajuda a prever a deficiência (ROSJO, 2014 et al. apud 

GHASEMI et al., 2014). O diagnóstico se dá pelos sintomas clínicos e exame de 

imagem por ressonância magnética (RM) que proporciona excelente contraste entre 

substância branca intacta e desmielinizada (FOX, 2011; GHASEMI, 2014).  

De acordo com o Ministério da Saúde, cerca de 30 mil pessoas convivem com 

EM no Brasil. Os portadores costumam ter entre 20 e 40 anos, idade ainda atuante e 

produtiva na sociedade, com predomínio no sexo feminino (COMPSTON et al.apud 

GHASEMI et al., 2015). Além disso, tem um forte impacto na vida do indivíduo, já que 

interfere no bem-estar e na qualidade de vida relacionada à saúde (ASHRAFI, 2016). 

Por isso, uma investigação adequada por parte do paciente e profissionais 

qualificados é de suma relevância para o diagnóstico (NICOLAU, 2015). De fardo 

econômico, sabe- se que a EM tem um peso na qualidade de vida do indivíduo pois, 

interfere na vida cotidiana além de limitar o trabalho e a produtividade (MELCON, 2013 

et al, NACI, 2010 et al. apud SILVA, 2016). Diante disto, justifica-se a relevância deste 

trabalho para o aprofundamento e o conhecimento dessa patologia. 

           Nesse contexto, o problema da pesquisa é: Tendo em vista a dificuldade de se 

diagnosticar a Esclerose Múltipla, o exame de Ressonância Magnética é um 

instrumento diferencial para o diagnóstico? Sendo então o objeto de estudo a 

dificuldade de se diagnosticar a Esclerose Múltipla de modo a alcançar o objetivo do 

exame de Ressonância Magnética como instrumento diferencial para o diagnóstico. 

O presente trabalho tem como objetivo geral: Destacar a importância da 

ressonância magnética para o diagnóstico da esclerose múltipla. E como objetivos 

específicos: Apontar a dificuldade de se diagnosticar a doença na fase inicial; 

Apresentar os métodos comprobatórios da disseminação das lesões da substância 

branca (mielina); Identificar em imagens por ressonância, o paciente sadio e paciente 

com esclerose. Para a realização do trabalho, realizou-se  pesquisa bibliográfica de 
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abordagem e qualitativa e quantitativa, voltadas para a investigação de literatura 

especializada, estudos referentes ao problema de pesquisa já citado, com 

levantamento em base de dados nacionais e estrangeiras, em plataforma google 

Acadêmicos ,PUBMED e SCIELO, artigos sobre a importância da ressonância 

magnética no diagnóstico da esclerose múltipla, dos quais, atenderam aos critérios de 

seleção, os artigos científicos de texto completo, no período de 2001 a 2017. O 

levantamento foi realizado nos meses de março, abril e maio. Após a leitura e análise 

dos artigos selecionados, tradução, fichamento e ordenamento das informações 

relacionadas com o tema e os objetivos da pesquisa, através de um minucioso 

refinamento, identificou-se artigos científicos que constituem a bibliografia potencial e 

contribui para a redação final do presente trabalho.  
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2 A ESCLEROSE MÚLTIPLA E A DIFICULDADE DO DIAGNÓSTICO EM SUA FASE 

INICIAL 

 

          A esclerose múltipla, consiste- se em uma doença inflamatória crônica, 

autoimune, que afeta o Sistema Nervoso Central (SNC). (COMPSTON et al., 2002 

apud NICOLAU et al, 2015). É caracterizada pela localização de múltiplas placas de 

desmielinização na substância branca encefálica, causando- se sinais e sintomas 

devido a lesões. (MINGUETTI, 2001), as quais podem interferir com a correta 

transmissão de impulsos e levar a disfunção neural. (WEINER, 2008 apud GHASEMI 

et al., 2017).         

Quanto a deficiências neurológicas, pode se incluir: defeito no processamento 

da informação, complexidade de atenção e perda de memória. (LONGDON et al. 

,2011 apud ASHRAFI et al., 2016). Os portadores costumam ter entre 20 e 40 anos, 

idade ainda atuante e produtiva na sociedade, com predomínio no sexo feminino 

(COMPSTON et al, 2002 apud NICOLAU et al., 2015). Estima se que, em todo mundo, 

cerca de 2,5 milhões de pessoas vivem com a doença (SILVA et al., 2016). A figura 

abaixo mostra a prevalência da EM segundo a Organização Mundial de Saúde em 

alguns continentes e no mundo.  

 

Figura 1 – Prevalência da EM por 100.000 habitantes nas regiões da OMS. 

 

   Fonte: Organização Mundial de Saúde, 2016.  

         Considerando se estes indicadores, pode se observar que a EM atinge 

uma grande parcela da população em todo o mundo. Estima se que no Brasil, a 

prevalência seja de 1,36 a 20/ 100.000 habitantes, subordinando se as características 
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da população que está sendo estudada (MELCON, 2013 apud SILVA et al., 2016). 

Enquanto que, relacionando se a cidade do Rio de Janeiro, a prevalência é de que 20/ 

100.000 habitantes convivem com a doença. (LACATIVA et al., 2012 PARADELA et 

al., 2015). 

          Segundo Lloyd et al. (apud SILVA et al., 2016) apesar de em relação a outras 

doenças, como a da artéria coronária e a diabetes, a EM apresenta se com uma baixa 

prevalência. Porém, mesmo diante desta prevalência, a EM impõe um fardo 

econômico considerável. Em quase todos os tipos de lesões em locais distintos no 

SNC, pode se presenciar a inflamação e o estado da doença de EM (FRISCHER et 

al.,2009 apud POPESCU et al., 2013). A causa da EM ainda é desconhecida, porém, 

alguns fatores podem interferir para a sua causa, como predisposição genética e 

influencias ambientais (DAWSON et al., 1993 apud MERRILL et al., 1993 apud 

GHASEMI et al., 2017)     

Quanto aos fatores ambientais, segundo o mesmo autor, dentre outras 

possíveis causas, pode se citar o ato de fumar. Este, devido a produção de óxido 

nítrico (NO), que é um gás solúvel tóxico, em concentrações patológicas pode 

danificar os neurônios (DAWSON et al., 1993 apud MERRILL et al.,1993 apud 

GHASEMI et al., 2017). 

Outro fator que pode interferir para o aparecimento da doença é a falta de 

vitamina B12, já que esta é muito importante pois atua na regeneração dos 

componentes da bainha de mielina. Portanto, este também é um fator que 

desempenha um papel imprescindível na patogênese desta doença. (WADE et al., 

2002, FUJINAMI et al., 2006, O’GORMAN et al., 2014, SPEER et al., 2013, ZHANG 

et al., 2000, BAARNHIELLM et al., 2014 apud GUASEMI et al., 2016). 

O diagnóstico errado pode causar, aos pacientes, declínio do quadro clínico, 

ou seja, a piora do estado no qual o indivíduo se encontra, e também na qualidade de 

vida devido ao uso de terapias inadequadas. Sendo assim, acredita se que esta 

patologia apresenta um grande fardo na qualidade de vida do indivíduo, causando se 

limitações e mudanças de hábitos, justificando se então ser de suma relevância um 

exame correto da parte médica. (DEISENHAMMER et al., 2013, apud NICOLAU et al., 

2015). 

Segundo Miguetti (2001) a ressonância magnética ao mostrar a sua 

sensibilidade, em demonstrar lesões na substância branca, ocorreu uma mudança 
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completa no enfoque da doença, que revolucionou o diagnóstico. O conhecimento da 

EM conta com critérios de McDonald, que na avaliação da apresentação dos sintomas 

clínicos e exames de imagem por RM. (POLMAN et al., 2011 apud VAGBERG et al., 

2016). 

O exame para o diagnóstico deve ser minucioso e incluir a presença de 

características especificas que comprovem a formação de placas de desmielização 

na substância branca encefálica. Portanto, um exame detalhado faz toda diferença no 

resultado final, ou seja, na identificação das lesões. (MCDONALD et al., 2001 apud 

NICOLAU et al., 2015).   

É de suma importância a detecção das lesões nos estágios iniciais da doença, 

pois pode prever a deficiência, ou seja, de se ocasionar efetivamente a disfunção e 

buscar o tratamento adequado. A EM é diagnosticada pelos sintomas clínicos 

consoante ao exame de imagem por ressonância magnética. (DELOIRE et al., 2010, 

DELUCA et al, 2015 apud ASHRAFI et al.,2016; ROSJO et al.,2014 apud GUASEMI 

et al., 2016).   

Por se apresentar com diferentes sintomas a esclerose múltipla, inicialmente, 

pode se confundir com outras doenças, fazendo se assim, que ocorra o retardamento 

do tratamento. Como cita Rosjo et al. (apud GHASEMI et al.,2017) detectar a doença 

previamente é sumamente importante, pois possibilita buscar adequadamente o 

tratamento e planejar o futuro. 

Esse mesmo pensamento também é encontrado por Ghasemi et.al (2016) e 

Asharafi et.al (2016) os quais relatam que lesões podem gerar sintomas distintos-não 

se tem um sintoma característicos para EM- e   também desenvolver deficiências 

neuropsicológicas. Sendo assim, é de suma importância o pleno conhecimento desta 

patologia, já que, como já fora citado pelos autores, não existe um sintoma 

característico. 

 Ha sintomas primários que podem ser mais comuns, ou seja, são mais 

manifestados na doença, e os menos comuns, pouco manifestados, ademais, os 

sintomas secundários e terciários. Alguns sintomas parecem ser mais dominantes e 

podem se manifestar durante diferentes cursos da EM, os quais estão descritos na 

tabela 1. (GELTAND, 2014 apud GHASEMI et al., 2017). 

 

Tabela 1- Sintomas mais comuns da esclerose múltipla (EM).             



 

 

 

18 

 

 

 

 

Sintomas 

Primários 

 

 

 

 

Sintomas mais 

Comuns 

Distúrbios sensoriais (entorpecimento, 

formigamento, prurido e queimação; Dificuldades 

de caminhar (devido a fadiga, fraqueza e 

espasticidade, perda de equilíbrio e tremor); 

Problemas de visão (diplopia, borrão e dor ao 

movimentar os olhos); Disfunção do sistema 

intestinal e urinário (constipação e disfunção da 

bexiga); Comprometimento cognitivo e 

emocional (incapacidade de aprender e 

depressão); Vertigem e problemas sexuais. 

 Sintomas menos 

comuns 

Problemas de deglutição (disfagia), problemas 

de fala(dispartira); Problemas de respiração. 

Sintomas 

secundários 

 Infecções do trato urinário, inatividade e 

imobilidade. 

Sintomas 

terciários 

 Complicações sociais diversas 

Fonte: Geltand.2014  

           Segundo os mesmos autores, os sintomas são imprevisíveis e incertos, pois a 

esclerose múltipla pode afetar qualquer região do SNC, e assim gerar qualquer 

sintoma neurológico que varia entre os pacientes. Sendo assim, não há manifestações 

clinicas que determine a EM, e, além disso, os sintomas variam de acordo com a 

região afetada, gerando se então, diferentes sintomas dos quais foram citados: 

primários, secundários e terciários. 

          Polman et.al (2017) relata que a EM é uma doença auto- imune que possui um 

diagnóstico difícil, já que, não há sintomas específicos, achados físicos, ou testes de 

laboratoriais que fornecem um diagnóstico definitivo quando se refere a EM. Deve se 

excluir os exames alternativos, e ao mesmo tempo, os resultados demonstrados pelos 

pacientes devem ser consistentes com a EM. (MILO et al., 2014, OSTMEYER et al., 

2017).  

          Nesse sentido, como já fora citado por Milo et al (2014), pode se observar que 

por não haver sintomas únicos relacionados à doença, ou seja, por não ser específico 

e por se relacionar a sintomas que podem trazer o indicativo de ser outras doenças, 
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torna se difícil o diagnóstico da EM. Reforçando se a complexidade de se diagnosticar 

a EM em sua fase inicial. 

Para Cavenaghi et al (2017), existe dificuldades de se estabelecer o diagnóstico 

da EM e negligência se geralmente o início, pois os sintomas iniciais da doença podem 

se resolver espontaneamente. Diante disto, acaba se levando a um diagnóstico tardio 

da doença, e, em consequência disso, tem um impacto negativo sobre a progressão 

da mesma, do prognóstico e, além disso, retarda se o começo do tratamento.      

         Segundo o mesmo autor, há uma relevância epidemiológica em se conhecer as 

manifestações iniciais da EM, já que estas podem contribuir para que se reduza o 

tempo entre o início e o tratamento da doença, e assim, pode retardar a sua 

progressão. Obter se um histórico sobre o início dos primeiros sintomas, sobre 

quaisquer distúrbios neurológicos é de suma importância para o diagnóstico. 

(GHASEMI et al., 2017). 

         Polman et.al (HAWKES, 2010), defende a importância de que haja um exame 

preciso quanto aos sintomas, pois é o mais significativo no momento em que se está 

analisando o paciente. Em seus estudos, ele cita também, que a interpretação correta 

dos sintomas e sinais, se tornara uma condição básica e necessária para o 

diagnóstico.  

         Diante disso, para que se alcance efetivamente o diagnóstico da doença, a qual 

o andamento pode levar muito tempo para que seja alcançado, é de suma importância 

a detecção desta antecipadamente para que possa ocorrer a correta intervenção e a 

tempo retardar o avanço da doença. Por isso, o diagnóstico prévio pode entrever o 

avanço da doença impactando se na saúde do paciente. (FROHMAN et al, 2006 apud 

OSTMEYER et al., 2017). 

         Nicolau et al. (2015), menciona que para diferenciar a EM de outras doenças, os 

sinais de alerta são fundamentais, para orientar os profissionais -clínicos e 

neurologistas-. O conhecimento através do acompanhamento e observação do 

paciente, são importantes para o diagnóstico, já que em outras doenças, os mesmos 

sintomas podem ser relatados. 
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3 MÉTODOS COMPROBATÓRIOS DE LESÃO NA SUBSTÂNCIA BRANCA 

(MIELINA) 

 

Como componente importante na avaliação da EM, a chegada da RM, em 

1982, tem sido de fundamental importância no diagnóstico da doença. (CHAN et al., 

2007). Foi incorporada, formalmente, como ferramenta para diagnostico da EM 2000. 

Desde então, a RM tornou se, rapidamente, uma ferramenta de pesquisa principal no 

estudo da EM. (FOX et al., 2011). 

A identificação das lesões do SNC disseminada no tempo e no espaço, é o 

fundamental para quaisquer critérios de diagnóstico da EM. Isso significa que, a 

disseminação, ocorre em localizações e em momentos distintos no SNC durante a 

vida inteira do paciente, e estas lesões podem ser acompanhadas com a combinação 

de exames clínicos e paraclínicos. (NICOLAU et al., 2015).     

Anteriormente utilizava se a tomográfica computadorizada para o exame da 

EM, contudo, não contribuiu significativamente para o diagnóstico da doença. Porém, 

com a chegada da ressonância magnética, esta passou a evidenciar se graças a sua 

sensibilidade em demonstrar lesões na substância branca, ocorreu então, uma 

mudança completa no enfoque desta. (MINGUETTI, 2001).  

           Diante disto, como já citado por Minguetti (2001), nota-se a importância da RM 

no diagnóstico da EM e também no conhecimento das lesões da substância. Pois 

desde sua chegada, tem sido significativo tanto no diagnóstico quanto no 

acompanhamento da patogênese. 

Segundo Ghasemi et al. (2017) um diagnóstico exato da EM baseia se na 

história clínica do paciente, e além disso, exame neurológico usando técnicas de RM. 

Para um diagnóstico precoce desta patologia, utiliza se os critérios de McDonald, 

como: punçoes lombares para análise de fluido cefalorraquidiano (LCR), potenciais 

evocados, amostras de sangue e Ressonância Magnética.  

De acordo com o Ministério da saúde (2014) o diagnóstico baseia-se nos 

critérios de McDonald e se demonstra diferencial e bastante amplo. Além disso, esses 

critérios são adotados pela comunidade científica mundial para diagnóstico da EM, no 

qual se demonstra características de desmielinização através da RM. 

Como parte integrante de avaliações de imagem com método clínico para 

simplificar e agilizar a realização de um diagnóstico preciso, utiliza se – como já citado 
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anteriormente - os critérios de McDonald. Estes critérios funcionam para avaliar 

coletivamente evidências clínicas que, dentre outros exames, utiliza se a ressonância 

magnética para determinar a presença de placas de desmielinização (WAUBANT, 

2012). 

Para Waubant (2012) nos critérios de diagnóstico, incorpora-se avaliações de 

imagens por RM com métodos clínicos para simplificar e agilizar a realização de um 

diagnóstico preciso visando reconhecer e diagnosticar corretamente a EM. Portanto, 

de modo a otimizar a identificação da doença, torna se fundamental a utilização 

desses critérios, como fora citado pelo autor. 

Biópsias raramente são realizadas na detecção da doença, pois o acesso ao 

tecido neural é limitado. (GHASEMI et al., 2017). O diagnóstico da EM possui como 

componentes mais importantes o estudo do LCR e RM, as quais serão elucidadas a 

seguir. (NICOLAU et al., 2015). 

 

3.1 METODO POR LCR  

Para se determinar a proteína básica da mielina analisa se através do LCR 

(GHASEMI et al.,2017). Durante a primeira punção lombar as anormalidades 

imunológicas no LCR são principalmente discretas e tem como marcador informativo 

a presença de imunoglobulinas (IgG). Porém, na pratica diária, este exame é também 

o mais difícil de se conseguir, o qual, é um exame macroscópico realizado com 

centrifugação suave. (CAUDIE et al.,2000). 

O exame de LCR, mostra um aumento na taxa de síntese de IgG, as quais não 

são observadas no soro, e, é muitas das vezes, muito sugestivo de EM. No entanto, 

um diagnóstico diferencial ainda precisa ser considerado, porque condições como 

encefalite viral, sífilis entre outes também podem produzir essas anormalidades de 

LCR. (HURWITZ, 2009). 

As descobertas deste, portanto, sendo muito sugestivas de um diagnóstico de 

EM, nem sempre são específicas para isso. (HURWITZ, 2009). O LCR pode agregar 

informações úteis sobre alterações inflamatórias e imunológicas em pacientes com 

apresentação clínicas ou achados radiológicos, mas também nunca pode ser 

valorizada sem prestar devida atenção a apresentação clínica e a RM do paciente. 

(NICOLAU et al.,2015).    
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 Nos casos em que há suspeita de EM, estes só são úteis quando se investiga 

lesões subclínicas no SNC. (MINGUETTI,2001), ou para excluir a possibilidade de 

outras doenças quando se tratar de dúvida diagnostica (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2014). Portanto, quando se trata de uma condição em que não haja manifestações de 

sintomas ou achados radiológicos no SNC, este torna se útil como fora citado pelo 

autor. 

3.1.1 Método por Ressonância Magnética 

          Embora o diagnóstico da EM seja clínico, o exame por RM tem um papel 

imprescindível na confirmação da doença, já que, detecta as placas da substância 

branca e o acompanhamento da doença. A RM, demonstra sua importância, em 

proporcionar excelente contraste entre substância branca intacta e desmielinizada.  

(GHASEMI et al., 2017). 

          Segundo Peixoto et al. (2016) para o diagnóstico é preciso demonstrar a 

disseminação da doença no espaço, na qual regiões distintas do SNC estejam 

afetadas; quanto a disseminação da patologia no tempo, ocorre quando a doença se 

manifesta em diferentes momentos. O diagnóstico se dá, também, clínica e 

imunologicamente.  

         Waubant (2012) também menciona que para que se diagnosticar um doente com 

EM, é preciso que a manifestação da patologia tenha sido em regiões distintas do 

SNC – disseminação no espaço- e em momentos diferentes – disseminação no tempo. 

Também cita que deve se excluir outros diagnósticos. 

         O exame por RM é estabelecido como uma ferramenta importante no 

diagnóstico e, da mesma forma, no monitoramento da atividade da doença na EM 

(VAGBERG, 2016). Portanto, a RM é fundamental na procura de alterações 

estruturais. (PEIXOTO, 2016). 

         O exame deve ser detalhista e incluir a presença de características especificas 

presentes em regiões no SNC. Tais características devem ser inerentes a patologia e 

que comprovem a formação de placas de desmielinização na substancia branca 

encefálica. (MCDONALD et al.,2001 apud NICOLAU et al., 2015). 

         Para Hurwitz (2009) as lesões evidenciam se por meio de exames clínicos que 

se trata de um ataque de EM, deve se então, realizar mediante a RM, uma varredura 

cerebral. Caso seja apresentado pelo paciente a síndrome da medula espinhal 

sugestiva da patologia, deve-se realizar o exame por RM do cérebro e da medula 
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espinhal, e que, por meio da localização, do tamanho e a orientação das lesões de 

MR podem frequentemente sugerir a patologia. 

          Fox et al. (2011) menciona que a lesão inflamatória causada pela EM tem como 

consequência a desmielinização, podendo gerar no final dessa lesão a perda de 

tecido. Para otimizar e proporcionar uma melhor caracterização e uma lesão tecidual 

mais precisa, tem ocorrido avanços na imagenologia.   

         No entanto uma certa quantidade de lesão e perda de tecido deve ocorrer em 

uma área clinicamente relevante podendo ocorrer até mesmo antes de que um ataque 

seja detectado. Se o paciente nos estágios iniciais da EM são analisados 

regularmente os clínicos podem documentar atrofia cerebral independente de novas 

lesões em desenvolvimento e novas lesões desenvolvendo mais rápido do que 

ocorreu na recidiva. (WAUBANT, 2012).    

         A RM deve ser realizada ou repetida três meses após um episódio clinicamente 

suspeito para evitar o diagnóstico tardio, pois este é o exame mais útil para 

diagnosticar a EM. A acumulação de evidência indica que o momento crucial para 

iniciar o tratamento modificador da doença e no início da esclerose múltipla 

(CALABRESI, 2004). 

        O cérebro, que engloba a maior parte do sistema nervoso central total, deve ser 

sempre investigado na RM de rotina para diagnostico ou seguimento da EM. Exame 

com medula espinal por RM pode fornecer informação adicionais, contudo, 

geralmente não é tão informativo como o exame cerebral no caso típico, porém se 

indicarem comprometimento espinhal pode ser útil no diagnostico diferencial quando 

a imagem cerebral é equivoca. (VAGBERG et al., 2016).   

         Além disso, a imagem cerebral é mais provável que identifique a inflamação 

subclínica, onde a inflamação que afeta a coluna vertebral é mais provável de ser 

sintomática. O corpo caloso é um sítio comum de lesões de esclerose múltipla. 

(KLAWITER, 2013).  

         Para Klawiter (2013) outros locais de infratenção cerebral e predileção para 

placas de MS incluem o cerebelo, pedúnculos cerebelares e tronco encefálico.  A 

atrofia pode ser caracterizada como um fenômeno global na MS, ocorrendo tanto na 

matéria branca quanto na matéria cinzenta, mas também pode ser avaliada em uma 

base regional. 
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         Segundo Vagberg, há ocasiões em que a investigação fornece benefícios no 

cuidado com o indivíduo, os exames de diagnóstico e monitoramento são tidos como 

os mais importantes na confirmação da EM. Segue na tabela abaixo, situações 

clínicas mais necessárias em que se justificaria a investigação por RM, incluindo o 

motivo e o alvo. 

 

  Tabela 2-Situações clínicas específicas em que a investigação por MR é justificada 

Situação 
Motivo do exame de 

Ressonância Magnética 
Alvo 

 
 
 

Investigação de EM 
suspeita clinicamente 

 
 

Para encontrar sinais 
radiológicos que 

aumentam diminuem. 
Para avaliar nível de 
atividade da doença. 

Detecção de achados 
típicos de EM. 

Avaliar se os critérios 
radiológicos McDonald 

são cumpridos. 
Avaliar radiologicamente 

probabilidade de 
diagnóstico diferenciais 
clinicamente relevantes. 

 
 

Monitoramento de EM 
confirmada 

 
Para detectar o progresso 

da doença radiológica. 
Identificar o motivo da 

mudança de estratégia de 
tratamento 

Detecção de atividade de 
doença de EM. 

Avaliar radiologicamente 
a probabilidade de 

diagnóstico diferenciais 
clinicamente relevantes 

em certos casos. 

   Fonte:  Vagberg (2016).   

          Segundo Vagberg (2016), independente de ser assintomática ao não, deve se 

tratar todas as lesões igualmente. Dessa maneira, na falta de sinais clínicos de 

atividade da EM, utiliza se a RM. 

          A RM tem grande sensibilidade e especificidade a mielina, por isso, é uma das 

modalidades mais promissoras para o diagnóstico. Uma caracterização mais precisa 

da lesão tecidual, possibilita se através dos avanços na imagenologia (FOX et 

al.,2011).  

        Klawiter (2013) relata que a RM é indispensável para fazer o diagnóstico preciso 

e precoce da EM. Além de reconhecer e caracterizar a doença, também fornece 

valiosas informações para se monitorar os pacientes que já tenham sido detectados 

com a patologia. 
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4 A RESSONÂNCIA MAGNÉTICA E A IDENTIFICAÇAO DO PACIENTE SADIO E 

COM ESCLEROSE 

 

           A capacidade de diagnosticar e tratar a EM avançou consideravelmente devido 

a disponibilidade da ressonância magnética. O diagnóstico deve ser feito por um 

médico especialista, ou seja, com experiência na identificação da doença. Sendo 

assim, profissionais qualificados é de imprescindível para o diagnóstico da EM 

(CALABRESI, 2004). 

A RM pode reconhecer qualquer formação de tecido cicatricial e danos no SNC. 

(GHASEMI, 2016). A análise das imagens de RM deve ser minuciosa e incluir a 

presença de características específicas a doença, como localização no espaço e no 

tempo (NICOLAU et al., 2015).   

As lesões causadas na esclerose múltipla se desenvolvem de maneiras 

distintas durante as fases da patologia. Ademais, evidencia se diferentes tipos de 

lesões em diferentes estágios de atividade da doença desmielinizante. (POPESCU et 

al.,2013). 

Para Vagberg et al. (2016) existe situações variadas nas quais a RM fornece 

benefício clínico no cuidado de um indivíduo com EM suspeita ou confirmada quando 

se inclui a desmielinização e suas consequências funcionais. Portanto, a RM através 

da sensibilidade em demonstrar lesões, se torna uma ferramenta importante para o 

paciente. 

Segundo Calabresi (2004) a varredura por RM é útil para detectar patologias 

estruturais em regiões que podem ser difíceis para analise, diferentes de imagens 

como a feita, por exemplo, por tomografia computadorizada, a qual não é mais 

utilizada desde a utilização da RM como instrumento para detecção das lesões. 

Reforçando se então, por este autor, a importância e a sensibilidade da RM no 

diagnóstico da EM. 

Waubant (2012) cita que, como a incapacidade se acumula se ao longo do 

tempo, o diagnóstico da EM necessita ser preciso e ocorrer o mais cedo possível, pois 

os pacientes pedem acumular deficiências de duas maneiras: uma forma relacionada 

aos ataques e o outro comportamento é independente de recaídas. Portanto, quanto 

mais demorado for diagnosticado, maior a probabilidade de que se agrave o estado 

do paciente por acumular deficiência, como fora citado pelo autor. 
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Segundo o mesmo autor, após uma intensificação de novos sintomas de EM 

os pacientes progridem a déficits irreversíveis do SNC. Neste sentido, ressalta se a 

necessidade do diagnóstico da EM o mais cedo possível. 

A primeira ocorrência do sintoma é geralmente chamado de CIS – Síndrome 

Clinicamente Isolada. Os sintomas que frequentemente são mais observados em uma 

CIS, relacionam se a lesões ou inflamação no nervo óptico, no tronco encefálico ou 

na medula espinhal. (WAUBANT, 2012). 

          No caso de o exame clínico revelar se tratar de um ataque de EM, deve se 

realizar uma varredura cerebral por exame de RM. Se o paciente exibir uma síndrome 

de medula espinhal sugestiva de EM, então deve ser feita RM do cérebro e da medula 

espinhal. (HURWITZ , 2009). 

O diagnóstico deve se basear em evidências objetivas de dois ou mais sinais 

neurológicos localizados no cérebro ou na medula espinhal e além disso, localizados 

no tempo e no espaço (ou seja, ocorrem em diferentes partes do SNC e pelo menos 

três meses de intervalo). (CALABRESI, 2014). Na figura 2, obtém se a imagem de RM 

do SNC sem lesão. 

 

 Figura 2- Ressonância Magnética do SNC. 

 Fonte: Adaptado https://www.tuasaude.com/ressonancia-magnética 

Para FOX (2011) a RM proporciona excelente contraste entre substância 

branca intacta e desmielinizada. Na figura acima, observa se a imagem por RM da 

substância branca intacta. 
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A RM demonstrou ser altamente sensível na detecção de lesões de EM 

clinicamente silenciosas. A principal vantagem é que um diagnóstico precoce da EM 

pode ser feito e, além disso, uma RM realizada a três meses após o primeiro ataque 

clinicamente isolado pode demonstrar a formação de uma nova lesão. (CALABRESI 

,2014). 

Para Waubant (2012) uma das etapas de maior relevância para que os clínicos 

estabeleçam um diagnóstico em EM é a obtenção da RM espinhal ou cerebral. 

Segundo o mesmo autor a RM revela anormalidades em mais de 95 % dos pacientes 

com a patologia. 

Para Peixoto et al. (2016), no desenvolvimento das lesões, não se observa 

somente o número de placas, mas além do número analisa se também a localização. 

A figura 3, abaixo, mostra algumas lesões características da EM, as quais se situam 

em locais distintos. 

 

 Figura 3- Alguns exemplos de lesões características da EM. 

 Fonte: http://dx.doi.org/10.20344/amp.7650 

           Todas as imagens mostram lesões que caracterizam se tratar de esclerose 

múltipla. Em A, observa se lesões desmielinizastes na substância branca das 

estruturas. Em B, além de lesões na substância branca da estrutura da fossa posterior, 

nota se também no corpo caloso, características da esclerose múltipla e C e F, 

observa se múltiplas lesões na medula espinhal cervical. A, B, D e E, são imagens de 

ressonância magnética cerebral. (PEIXOTO, 2016).   

http://dx.doi.org/10.20344/amp.7650
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           As alterações encontradas na RM parecem ser as mais viáveis, já que 

apresentam alto valor preditivo na avaliação deste risco. A RM é, portanto, e uma 

ferramenta valiosa em doentes, sendo usada neste caso para efetuar diagnostico 

diferente, instaurar a probabilidade de os doentes virem a desenvolver EM e 

monitorizar a evolução da doença (PEIXOTO, 2016).  

           Relacionando se a atividade da doença inflamatória, o exame com RM mostra 

maior sensibilidade do que as recidivas clínicas, ou seja, do que o retorno da atividade 

ou sintomas da doença, dessa forma, é rotineiramente utilizado a este respeito. Isso 

demonstra que a RM é uma adição importante ao cuidado do indivíduo com EM. 

(VAGBERG et al.,2016).  

          Segundo Fox et al. (2011), as ferramentas do exame da ressonância magnética, 

estão fornecendo maior visão sobre a patologia da esclerose múltipla. Para este 

mesmo autor a ressonância magnética pode ser útil na medição de benefício potencial 

de remielinização. 

          Para Klawiter (2013) as técnicas de imagem convencionais e emergentes 

informa excessivamente a compreensão da EM. Pois estas técnicas são integrais no 

diagnóstico, e na avaliação de novos tratamentos para a EM. 

          De acordo com o mesmo autor, a imagem por RM aumenta o nosso 

conhecimento da doença ao esclarecer o mecanismo e a progressão da deficiência 

de maneira que os estudos histopatológicos nunca tenham alcançado. Portanto, 

através da RM, pode se conhecer a doença e o nível em que ela se encontra. 

          Nesse contexto, a ressonância magnética é comumente aplicada, para auxiliar 

no diagnóstico de esclerose múltipla, e também ajudar a avaliar novos tratamentos de 

MS de forma mais eficiente. A RM representa talvez o teste de diagnóstico 

imprescindível que suporte o diagnóstico de EM. (KLAWITER, 2013.) 

          Moen et al. (2016), cita que os achados da RM são fundamentais para o 

diagnóstico da EM e as investigações da RM também são usadas para avaliar a 

progressão da doença, além disso, a tecnologia de RM é uma importante ferramenta 

de pesquisa.  Para o mesmo autor os exames de RM do SNC, estão ganhando uma 

importância crescente no diagnóstico da EM. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Esclerose Múltipla é uma doença autoimune e desmielinizante da substância 

branca causando sinais e sintomas diversos e distintos devido a lesões no SNC.O 

diagnóstico errado pode acarretar a piora no quadro clínico do paciente devido ao 

retardamento no tratamento, por isso, a importância de um diagnóstico fidedigno 

dando a devida atenção aos sintomas do paciente, já que, estes podem confundir se 

com outras doenças. Os sintomas podem ser diversos e diferentes, por essa razão, 

possui um diagnóstico difícil, já que não há sintomas específicos ou únicos 

relacionados a doença. Sendo assim, pode se negligenciar, geralmente, o início da 

doença levando se ao diagnóstico tardio da doença impactando se no tratamento. A 

interpretação correta dos sintomas e sinais se tornará uma condição básica e 

necessária para o diagnóstico.    

         A Ressonância Magnética tornou-se a principal ferramenta de pesquisa no 

estudo da EM graças a sua sensibilidade em demonstrar lesões na substância branca. 

O diagnóstico baseia se na história clínica e técnica de RM -critérios de McDonald -. 

Para um diagnóstico exato, precisa-se que a disseminação da doença seja 

demonstrada no tempo - em momentos distintos - e no espaço - regiões diferentes do 

SNC afetadas-. Embora haja outros testes a RM tem um papel imprescindível na 

confirmação da doença e no monitoramento, pois proporciona uma melhor 

caracterização da patologia e uma lesão tecidual mais precisa, por esse motivo se 

torna indispensável no diagnóstico e rastreio da EM.     

A RM pode reconhecer qualquer formação de tecido cicatricial e danos no 

SNC.A análise de RM deve ser minuciosa e incluir a presença de características 

específicas da doença e, além disso, amplia o nossa compreensão sobre a patologia 

no momento em que se esclarece o mecanismo e também a progressão da 

deficiência. A RM proporciona excelente contraste entre substância intacta e 

desmielinizada, além disso, esta demonstra altamente sensível na detecção da lesão, 

por isso, esta é uma importante ferramenta de pesquisa. Portanto, torna se uma 

ferramenta fundamental para trabalhos futuros relacionados ao diagnóstico e 

tratamento por meio da RM para um melhor resultado terapêutico em pacientes com 

EM. 
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